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Svensk–Danska Broförbindelsen SVEDAB AB (Svedab)
Svedab är ett statligt ägt aktiebolag vars aktier förvaltas av regeringen (Näringsdepartementet). Svedabs verksamhet och ansvar är fastlagt i beslut av Sveriges riksdag och i ett avtal
mellan Sverige och Danmark.
Svedab äger och förvaltar de svenska landanslutningarna till Öresundsbron och hälften av
andelarna i Öresundsbrokonsortiet (konsortiet). Resterande andelar ägs av det danska bolaget
A/S Øresund. Ägarnas ansvar och skyldigheter regleras i ett konsortialavtal.
Svedab uppförde landanslutningarna till Öresundsbron. De består av en mil motorväg och
två mil järnväg. Motorvägen utgörs av den sista sträckan av Yttre Ringvägen innan Öresundsbron. Järnvägen ansluter till Kontinentalbanan i öster och Öresundsbron i väster.
Landanslutningarna finansierades med lån i Riksgälden som ska återbetalas med vinstmedel från Öresundsbron. En av Svedabs viktigaste uppgifter är därför att i samarbete med
A/S Øresund verka för en affärsmässig och sund utveckling av Öresundsbron.
Öresundsförbindelsen, som utgörs av Öresundsbron och de svenska och danska landanslutningarna, är en viktig länk i ett internationellt infrastruktursystem som knyter samman
Skandinavien med övriga Europa.
Öresundsbrokonsortiet
Konsortiet äger och svarar för drift och underhåll av den avgiftsfinansierade broförbindelsen
över Öresund. Avgifterna för vägtrafiken fastställs av konsortiets styrelse. Öresundsbron är
finansierad med lån upptagna på den internationella kreditmarknaden. Låneportföljen förvaltas
av företagets finansavdelning. Avkastningen från Öresundsbron ska bära de totala investeringskostnaderna för hela Öresundsförbindelsen. Ägarna kommer att göra uttag från och med den
tidpunkt då konsortiet redovisar fritt eget kapital. Enligt aktuella räntabilitetsberäkningar väntas
detta ske år 2018.
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ÅRET I KORTHET
≠ Svedab har bytt redovisningsprincip. Jämförelsetalen har räknats om.
≠ Rörelseintäkterna ökade med 1 MSEK, 6 (5) MSEK.
≠ Rörelseresultatet blev bättre, –70 (–75) MSEK.
≠ Resultat från andelar i Öresundsbrokosortiet ökade, 521 (421) MSEK.
≠ Resultatet från övriga finansiella poster förbättrades, –59 (–64) MSEK.
≠ Årets resultat uppgick till 306 (220) MSEK.
≠ Resultat per aktie uppgick till 38 305 (27 528) SEK (inga utspädningseffekter finns).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN
Byte av redovisningsprincip
Svedabs företagsledning har beslutat att bolaget ska byta redovisningsprinciper. Från och
med 2014 tillämpas årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Svedab tillämpade tidigare IFRS (International Financial Reporting Standards). Beslutet om bytet har fattats mot bakgrund av dels att
det nya allmänna rådet träder i kraft 2014 och dels att bolagets tillämpning av IFRS har varit
frivillig. Svedab definieras som ett mindre bolag, men har valt att tillämpa K3 i stället för K2.
K3 bedöms ge en fortsatt rättvisande bild över verksamheten då regelverket i många avseenden
liknar IFRS. Bytet innebär att Svedab redovisar den ägda andelen i konsortiet enligt kapitalandelsmetoden, något som tidigare inte har varit möjligt i den juridiska personen.
Tillskjutet aktieägartillskott
Svedabs styrelse har utnyttjat ägarens kapitaltäckningsgaranti för att säkerställa Svedabs
egna kapital. Kapitaltäckningsgarantin innebär att Trafikverket har bemyndigats att oåterkalleligen vid behov lämna villkorade aktieägartillskott så att Svedabs eget kapital vid varje tillfälle uppgår till det registrerade aktiekapitalet. Trafikverkets villkorade aktieägartillskott
lämnas i form av betalningsutfästelser (i enlighet med 2001 års ekonomiska vårproposition,
2000/1:100). För den fordran som Svedab därigenom får gentemot Trafikverket, ska Trafikverket årligen erlägga ränta. Räntan tillskjuts också i form av betalningsutfästelser.
Svenska staten har tillskjutit villkorade aktieägartillskott på sammanlagt 1 859 MSEK,
varav 171 MSEK under 2014. Mot bakgrund av konsortiets resultatutveckling bedöms Svedab
inte framgent vara beroende av tillskott från ägaren.
Frågan om statsstöd
EU-kommissionen fick under 2013 motta en anmälan där Svedab och konsortiet påstås erhålla
otillåtna statsstöd. Redan 1995 meddelade kommissionen att statsgarantierna inte är att
betrakta som statsstöd eftersom Öresundsbron är en investering till gagn för samhället som
helhet och en gemensam nytta av allmänt offentligt intresse.
Anmälan granskades under året. I ett uttalande konstaterar kommissionens konkurrenssekretariat att beslutet om den statliga finansieringen av såväl Svedabs landanslutningar som
den statligt garanterade upplåningen i konsortiet, skedde i linje med EU:s bestämmelser.
Kommissionen menar att åtgärderna inverkar positivt på de gemensamma transportprioriteringarna utan att otillbörligen snedvrida konkurrensen på den inre marknaden.
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INTÄKTER OCH RESULTATUTVECKLING
Intäkter
Intäkterna blev 1 MSEK högre, 6 (5) MSEK. Intäkterna utgörs av ersättningar från dels Trafikverket
och dels systerbolaget Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB). Trafikverket erlägger en ersättning
för rättigheten att nyttja Svedabs järnvägsanläggning. Trafiken varierar inte stort mellan åren,
varför intäkterna är relativt stabila. Svedabs vd är också vd för AIAB. Tjänsterna är fördelade
med 50 procent i vartdera bolaget. Huvudanställningen är förlagd till Svedab som vidarefakturerar
AIAB hälften av de sammanlagda löne- och lönebikostnaderna.
Rörelseresultat
Rörelseresultatet blev bättre, –70 (–75) MSEK. Normalt förekommer sällan stora variationer i
rörelseresultatet mellan åren.
Resultat efter finansiella poster
Resultat från andelar i Öresundsbrokonsortiet
Konsortiets resultatutveckling var fortsatt positiv och resultatet från Svedabs andel ökade
från 421 till 521 MSEK. Resultatandelen ökade på grund av ökade intäkter, delvis för att en
tågstrejk bidrog till ökad vägtrafik, samt att lägre räntor innebar ett lägre räntenetto jämfört
med föregående år. Genomsnittskursen för den danska kronan uppgick till 1,22 (1,16) SEK,
vilket också bidrog till en förbättrad resultatandel.
Övriga finansiella intäkter och kostnader
Räntenettot, –59 (–64) MSEK, förbättrades till följd av den fortsatt låga räntenivån.
Årets resultat
Årets resultat, 306 (220) MSEK, blev bättre tack vare konsortiets goda resultatutveckling.
Personal
Medelantalet anställda var 3 (4).

4≥

ÖVERSIKT OCH NYCKELTAL
MSEK om inget annat anges
		
RESULTATRÄKNING
Nettoomsättning
Rörelseresultat
Resultat från andelar i Öresundsbrokonsortiet
Årets resultat
Resultat per aktie, SEK
		
BALANSRÄKNING
Svenska landanslutningar
Eget kapital
Kapitalandel Öresundsbrokonsortiet
Räntebärande nettoskuld
		
NYCKELTAL %
Genomsnittlig finansieringskostnad

Jan–dec
2014
6
–70
521
306
38 305

Jan–dec
2013
5
–75
421
220
27 528

31 dec 2014
2 269
131
185
2 972

31 dec 2013
2 319
–348
–338
3 085

Jan–dec
2014
2,0

Jan–dec
2013
2,1
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RESULTATRÄKNING
		
MSEK
Nettoomsättning
Rörelsens kostnader inkl avskrivningar

Jan–dec
2014
6
–76

Jan–dec
2013
5
–80

Rörelseresultat

–70

–75

Resultat från andelar i Öresundsbrokonsortiet
Resultat från övriga finansiella poster

521
–59

421
–64

Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Årets resultat

392
–86
306

282
–62
220

31 dec 2014

31 dec 2013

2 269

2 319

185
2 475
491
3 151

0
2 259
577
2 836

7
82
89
5 509

8
47
55
5 210

8
2
10
–185
306
121
131

8
2
10
–578
220
–358
–348

0

338

Långfristiga skulder
Skuld till Riksgälden

4 993

4 901

Kortfristiga skulder
Skuld till Riksgälden
Övriga kortfristiga skulder
		
Summa eget kapital, avsättningar och skulder

320
65
385
5 509

250
69
319
5 210

BALANSRÄKNING
MSEK
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Svenska landanslutningar
Finansiella anläggningstillgångar
Kapitalandel i Öresundsbrokonsortiet
Fordran avseende aktieägartillskott
Uppskjuten skattefordran
		
Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångar exkl kassa och bank
Kassa och bank
		
Summa tillgångar
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Reservfond
Summa bundet eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital/ansamlad förlust
Summa eget kapital
Avsättningar
Kapitalandel i Öresundsbrokonsortiet
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
				
				
			
Övrigt tillMSEK
Aktiekapital
skjutet kapital
Ingående balans per 1 januari 2013
8
2
Byte av redovisningsprincip			
Justerad ingående balans per 1 januari 2013 8
2
Tillskjutna aktieägartillskott			
Omräkningsdifferens			
Årets resultat			
Utgående balans per 31 december 2013
8
2

Balanserade
vinstmedel inkl
årets resultat
8
–769
–761
196
–13
220
–358

Summa
eget kapital
18
–769
–751
196
–13
220
–348

				
			
Övrigt
MSEK
Aktiekapital
tillskjutet kapital
Ingående balans per 1 januari 2014
8
2
Tillskjutna aktieägartillskott			
Omräkningsdifferens			
Årets resultat			
Utgående balans per 31 december 2014
8
2

Balanserade
vinstmedel inkl
årets resultat
–358
171
2
306
121

Summa
eget kapital
–348
171
2
306
131

Aktiekapitalet består av 8 000 aktier med kvotvärde 1 000 SEK. Alla aktier har samma röstvärde.

KASSAFLÖDESANALYS
				Jan–dec
MSEK
		2014
Från den löpande verksamheten före
förändringar i rörelsekapital			
–19
Förändringar i rörelsekapital			
–4
Kassaflöde från den löpande verksamheten			
–23
Från investeringsverksamheten			0
Från finansieringsverksamheten			58
Årets kassaflöde			
35
Likvida medel vid årets början			
Likvida medel vid årets slut			

47
82

Jan–dec
2013
–25
3
–22
0
30
8
39
47

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna bokslutskommuniké har upprättats enligt årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) och de principer som framgår av BFNAR 2007:1 Frivillig
delårsrapportering.
Byte av redovisningsprincip
Svedab tillämpar från och med 2014 BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning
(K3). Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3, kapitel 35. Resultatandelen i
konsortiet redovisas enligt kapitalandelsmetoden, omräknad till årets genomsnittskurs.
Resultatandelen i konsortiet har räknats om från IFRS till K3 med tillämpning av säkringsredovisning enligt kapitel 11. Det innebär att de orealiserade värdeförändringarna som redovisas i
konsortiet enligt IFRS, justeras för innan Svedabs resultatandel beräknas. Bolaget har valt att
räkna om jämförelsetalen för 2013. Effekterna av övergången och skillnaderna i redovisningsprinciper mellan år 2013 och 2014 framgår nedan.
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EFFEKTER AV BYTE AV REDOVISNINGSPRINCIP
Balansräkning, MSEK
2012-12-31
Effekter 2013-01-01 2013-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Svenska landanslutningar
2 369
0
2 369
2 319
Övriga materiella anläggningstillgångar
1
0
1
0
Kapitalandel i Öresundsbrokonsortiet
0		0
0
Finansiella anläggningstillgångar
2 682
–23
2 659
2 859
		
5 052
–23
5 029
5 178
Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångar exkl kassa och bank
7
Kassa och bank
39
		
46
Summa tillgångar
5 098
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Kapitalandel i Öresundsbrokonsortiet
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

18
0
5 015
65
5 098

Effekter 2014-01-01

0
0
0
–23
–23

2 319
0
0
2 836
5 155

0
0
0
–23

7
39
46
5 075

8
47
55
5 233

0
0
0
–23

8
47
55
5 210

–769
746
0
0
–23

–751
746
5 015
65
5 075

13
0
4 901
319
5 233

–361
338
0
0
–23

–348
338
4 901
319
5 210

		
Jan–dec		 Jan–dec
		
2013		
2013
Resultaträkning, MSEK
före byte
Effekter
efter byte
Nettoomsättning
5
0
5
Rörelsens kostnader inkl avskrivningar
–80
0
–80
Rörelseresultat
–75
0
–75
Resultat från andelar i Öresundsbrokonsortiet
0
421
421
Resultat från övriga finansiella poster
–64
0
–64
Resultat efter finansiella poster
–139
421
282
Skatt på årets resultat
–62
0
–62
Årets resultat
–201
421
220

Definitioner nyckeltal
Genomsnittlig finansieringskostnad beräknad till upplupet anskaffningsvärde:
periodens/årets nettofinansieringskostnad, exklusive värdeförändringar, i förhållande till
genomsnittlig räntebärande nettoskuld värderad till upplupet anskaffningsvärde.
Genomsnittlig finansieringskostnad beräknad till verkligt värde:
periodens/årets nettofinansieringskostnad, inklusive värdeförändringar, i förhållande till
genomsnittlig räntebärande nettoskuld värderad till verkligt värde.

RISKER OCH RISKHANTERING
Affärsrisker
Svedabs intäkter är idag obetydliga i förhållande till kostnaderna. Svedabs förmåga att amortera sina skulder är beroende av konsortiets framtida avkastning. Vid långsiktiga räntabilitetsberäkningar och beräkningar av återvinningsvärde, bildar de båda företagen en gemensam
kassaflödesgenererande enhet. Svedabs verksamhet är således beroende av faktorer som
trafikvolymer, prisstrategier, utvecklingen av driftskostnader och realränta. En situation där
stigande realränta kombineras med en låg tillväxttakt i ekonomin under en längre period, skulle
kunna utgöra en väsentlig risk.
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Finansiell riskhantering och exponering
Svedab är beroende av hur både det egna och konsortiets system för finansiell riskhantering
fungerar. Svedab ska enligt ett regeringsbeslut endast låna i Riksgälden och lånar härigenom
till förmånliga villkor. Konsortiets upplåning garanteras solidariskt av den svenska och den
danska staten (Riksgälden i Sverige och Finansministeriet i Danmark). Det betyder att konsortiet garanteras lånevillkor snarlika de båda staternas. Systemen för finansiell riskhantering
omfattar följande risker:
Valutarisker
Svedabs funktionella valuta är SEK och konsortiets DKK. Svedab lånar enbart i SEK. Valutarisken i omräkningsfaktorn som uppkommer när konsortiets resultatandel räknas om till SEK,
valutasäkras inte. Konsortiets valutaexponering är begränsad till SEK och EUR.
Ränterisker
Ramarna för ränteriskexponeringen är fastställd i Svedabs respektive konsortiets finanspolicy
och anger hur portföljerna ska fördelas med hänsyn till fast, rörlig och real ränta. Räntebindningstider justeras i konsortiet med hjälp av räntederivatinstrument. Svedab handlar inte med
derivat.
Kreditrisker
Kreditrisker till följd av att en motpart inte uppfyller sin del av en förpliktelse, bedöms vara
begränsade i både Svedab och konsortiet. Svedabs motpart avseende finansiella fordringar är
svenska staten. Motpartsrisken i konsortiet styrs av ett limitsystem som innebär att kreditprövning sker hos oberoende och kända kreditvärderingsinstitut. För att minska kreditrisken
upprättas CSA-avtal (Credit Support Annex), det vill säga att en motpart kan krävas på säkerhet i form av kontanter eller obligationer. Konsortiet kan exempelvis ingå avtal avseende
swapar och liknande instrument endast under förutsättningen att det finns ett CSA-avtal.
Genom sin kreditvärdighet kan konsortiet träffa fördelaktiga avtal.
Likviditetsrisker
Risken för förluster till följd av likviditetsproblem är begränsad. Svedab får obegränsat låna
till amorteringar och räntebetalningar. Till driftskostnader får bolaget enligt budgetpropositionen 2009/10:1 låna upp till 3,4 miljarder SEK (prisnivå 2009). Utrymmet bedöms räcka fram
till tidpunkten då ägarna kan börja göra uttag. Likviditetsrisken i konsortiet begränsas av att
verksamheten solidariskt garanteras av den svenska och den danska staten.

SKATT
Svedabs effektiva skattesats uppgår till 22 procent.

INVESTERINGAR OCH AVYTTRINGAR AV MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Några investeringar i materiella anläggningstillgångar eller avyttringar har i likhet med motsvarande period föregående år inte gjorts.
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ANDELAR ÖRESUNDSBROKONSORTIET
Kapitalandel
MSEK
Redovisat värde vid årets början
Årets andel i konsortiets resultat
Årets omräkningsdifferens
Redovisat värde vid periodens slut
Ägd andel, %
Övriga upplysningar
Resultaträkning (enligt IFRS, MDKK)
Intäkter
Rörelsekostnader
Rörelseresultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Värdeförändringar
Årets resultat
Balansräkning (enligt IFRS, MDKK)
Öresundsbron samt övriga materiella anläggningstillgångar
Finansiell nettoskuld
Rörelsekapital
Summa eget kapital
Avstämning av eget kapital enligt IFRS respektive K3:
Omräkning till säkringsredovisning
Summa eget kapital K3

31 dec 2014
–338
521
2
185

31 dec 2013
–746
421
–13
–338

50

50

Jan-dec
2014
1 722
–555
1 167
0
–385
–670
112

Jan-dec
2013
1 660
–561
1 099
0
–502
1 481
2 078

31 dec 2014
15 915
–17 791
–16
–1 892

31 dec 2013
16 117
–18 157
36
–2 004

2 182
290

1 439
–565

Nyckeltal		
Omsättningstillväxt, %
4
4
Genomsnittlig finansieringskostnad:
beräknad till marknadsvärde, %
5,9
–5,1
beräknad till upplupet anskaffningsvärde, %
2,4
3,0
Räntebärande nettoskuld:
värderad till marknadsvärde, MDKK
–17 731
18 041
värderad till upplupet anskaffningsvärde, MDKK
15 439
16 601
Antal anställda
178
181

Trafiken över bron
Vägfordon per dygn

Jan-dec
2014
18 954

Jan-dec
2013
18 316

Ägaruttag
Frågan om ägarnas uttag från konsortiet regleras i det konsortialavtal som tecknats mellan
ägarna och innebär att uttag först kan ske när företaget redovisar fritt eget kapital. Mellan
tidpunkterna då konsortiet redovisar fritt eget kapital fram till den tidpunkt konsortiets
skulder är fullt amorterade, begränsas uttagen enligt gemensamt beslut av ägarna.

ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT
Svedabs balansräkning innehåller inga finansiella tillgångar eller skulder värderade till verkligt
värde, vare sig på grund av att de innehas för handel, är till för att säljas eller för att bolaget
frivilligt valt att redovisa till verkligt värde.
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Upplysningar om finansiella tillgångar och skulder vars värde avviker från det redovisade värdet		
Skulder till Riksgälden, MSEK				
Redovisat värde				
Verkligt värde				

31 dec 2014
5 370
5 755

31 dec 2013
5 209
5 178

UPPTAGNING/AMORTERING AV LÅN				

Svedabs upplåning och återbetalning av lån under perioden framgår av nedanstående tabell.			
							
			 			
Nominellt
Nyupptagna lån, MSEK
Valuta Nominell ränta %
Fast/rörlig
Löptid
belopp
Riksgälden
SEK
2,25
Fast
10 år
305
Riksgälden
SEK
1,59
Fast
8 år
100
Summa					
405
			 			
Nominellt
Återbetalda lån, MSEK
Valuta Nominell ränta %
Fast/rörlig
Löptid
belopp
Riksgälden
SEK
2,12
Fast
5 år
250
Summa					
250

KASSAFLÖDESANALYS
I kassaflödesanalysen definieras likvida medel som kassa och bank och placeringar med en löptid på tre
månader eller mindre.

ANSVARSFÖRBINDELSER
MSEK				

31 dec 2014

31 dec 2013

Koncernen/moderbolag				
Värdet av samtliga skulder i Öresundsbrokonsortiet,
för vilka Svedab tillsammans med A/S Øresund har
ett solidariskt ansvar				
25 240

23 568

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Svedab säljer administrativa tjänster till Arlandabanan Infrastructure AB. Bolaget upplåter
Kontinentalbanan och Öresundsbanan till Trafikverket mot ersättning och upphandlar tjänster
från detsamma för drift och underhåll av landanslutningarna. Svedab erlägger ingen garantiprovision för bolagets upplåning i Riksgälden. De statliga verken och bolagen svarar tillsammans för en väsentlig del av Svedabs resultat.
Denna rapport har varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
Malmö den 12 februari 2015

Ulf Lundin
Verkställande direktör
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GRANSKNINGSRAPPORT
Revisors rapport över översiktlig granskning av bokslutskommuniké upprättad i enlighet med
BFNAR 2007:1 och 9 kap. årsredovisningslagen

INLEDNING
Vi har utfört en översiktlig granskning av bokslutskommunikén för Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB per 31 december 2014 och den tolvmånadersperiod som slutade per
detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta
och presentera denna bokslutskommuniké i enlighet med BFNAR 2007:1 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna bokslutskommuniké grundad på vår
översiktliga granskning.

DEN ÖVERSIKTLIGA GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH OMFATTNING
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review
Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand
till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk
granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har
en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som
vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet
att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om
en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför
inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

SLUTSATS
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som
ger oss anledning att anse att bokslutskommunikén inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet
med BFNAR 2007:1 och årsredovisningslagen.
Malmö den 12 februari 2015
PricewaterhouseCoopers AB

Mats Åkerlund
Auktoriserad revisor
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RAPPORTTILLFÄLLEN 2015
Bokslutskommuniké 2014

13 februari

Årsredovisningen för 2014

31 mars

Delårsrapporten för perioden januari–mars

30 april

Delårsrapporten för perioden januari–juni

14 augusti

Delårsrapporten för perioden januari–september

30 oktober

Bolagets finansiella rapporter finns tillgängliga på www.svedab.se
De kan även beställas från: Svedab AB, Box 4044, SE-203 11 Malmö.
Tel: +46 40 660 98 80
Fax: +46 40 660 98 89
info@svedab.se
På webbplatsen finns mer information om Svedab och dess verksamhet.
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Ytterligare information kan erhållas av:
Ulf Lundin, verkställande direktör
tel mobil: +46 70 372 48 31
ulf.lundin@svedab.se
Erna Ahlfors, ekonomichef
tel mobil: +46 70 324 96 32
erna.ahlfors@svedab.se
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