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Bästa resu
ultatet någo
onsin för Ax
xel Johnso
on
D
Det är med sto
or glädje jag kkonstaterar att Axel Johnson återigen rapp
porterade sitt bästa
b
resultat någonsin.
n
Dettta på en relativvt
ttuff marknad ssom präglats av
a hög konkurrrens, låg inflation och fortsattt ekonomisk o
osäkerhet.
V
Vi inledde 201
14 med positivv utveckling occh stabilt markn
nadsläge. Opttimismen bland
d de svenska konsumentern
na ökade och vi
v
ssåg en återhämtning i både detaljhandeln och i industrin
n i takt med attt konjunkturen
n stärktes. And
dra halvåret va
ar dock mer
u
utmanande. Samtidigt
S
som d
dagligvaruhan
ndeln hade en stabil utveckling så var tillvä
äxten i fackhan
ndeln svagare
e och
m
marknadsläge
et i Europa förssämrades. Fallande oljeprise
er och valutakkursförändringa
ar påverkade fflera av våra bolag
b
inom
b
business-to-bu
usiness negativt. Trots desssa utmaningar ökade omsätttningen i samtliga av våra ko
oncernbolag o
och fyra av sexx
b
bolag redovisa
ade stärkt resu
ultat. Flera stra
ategiskt viktiga
a förvärv och investeringar h
har genomförtss under året. B
Bland annat ha
ar
A
Axel Johnson International fförvärvat Trans-Auto som le
evererar fordon
nskomponente
er och GISAB som levererarr service till
iindustriföretag
g, Axfood har sslutfört implem
menteringen avv ett nytt affärsssystem och M
Martin & Servera förvärvade Sveriges
lledande öl- occh vindistributö
ör, Galatea.
K
Koncernens to
otala omsättnin
ng uppgick till 66 528 mkr (6
64 573), en ökkning om 3 pro
ocent. Resultattet efter finanssnetto uppgickk till
2 425 Mkr (1 8
860), en ökning om 30 proce
ent. Koncernens rörelseresu
ultat, exklusive
e avskrivningarr av immaterie
ella tillgångar,
u
uppgick till 2 830
8 Mkr (2 290
0), en ökning m
med 24 procen
nt.
V
Vår goda finan
nsiella styrka g
gör det möjligtt för oss att göra fler nya inve
esteringar, både i befintliga och i nya verkksamheter. De
et
ä
är en förutsätttning för att vi sska kunna stå
å starka även i framtiden. Jag
g ser nu fram emot ännu ettt framgångsrikkt och
sspännande år med flera god
da affärer och möjligheter.
S
Stockholm den
n 5 mars 2015
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F
Fredrik Persso
on, vd och kon
ncernchef

V
Viktiga hän
ndelser 201
14








Martin & S
Servera redovissade sitt bästa
a resultat hitinttills och förvärvvade Sverigess ledande öl- och
o vindistributtör, Galatea.
Axel Johnsson Internation
nal genomförd
de flera strateg
giskt viktiga förrvärv, bland an
nnat Trans-Au
uto som levererar
fordonskom
mponenter och
h serviceföreta
aget GISAB.
Svensk Be
evakningstjänsst såldes till de
en nordiska sä
äkerhetskoncernen Nokas.
Axfood red
dovisade återig
gen ett rekordresultat. Imple
ementeringen a
av det nya affä
ärssystemet slutfördes och 10 nya butikerr
öppnade.
Mekonome
en Group gjord
de stora struktturförändringar och avveckla
ade den danskka butiksverkssamheten. Det egna
varumärke
et ProMeister u
utvecklades vä
äl och den digiitala boknings-- och jämförelssesajten Lasin
ngoo lanserades.
Axstores re
esultat påverkkades av ett inttensivt arbete med byte av a
affärssystem. Flera butiker o
och varuhus
modernise
erades och sorrtimentet av Kiicks egna varu
umärke bredda
ades.
Novax utså
åg under året en ny vd och sstärkte sin org
ganisation med
d nya medarbe
etare. Flera avv bolagen hade
e en mycket
god utveckkling, främst R
RCO, Medius o
och Educationss Media Group
p.

A
Axel Johnson AB är en av Nordens ledande handelskkoncerner som byg
gger och utvecklarr verksamheter ino
om handel och tjän
nster på den europ
peiska marknaden
n
m
med tyngdpunkt i Norden. Koncernb
bolagen består ida
ag av Axel Johnson International, Axxstores, Martin & S
Servera (70%), No
ovax, samt delägda
da börsnoterade
A
Axfood (ca 50%) o
och Mekonomen G
Group (ca 26%). T
Totalt omsätter de hel- och delägda bolagen
b
i Axel Joh
hnson cirka 72 miljjarder kronor och har omkring
2
20 000 anställda ((2014). Axel Johnsson är ett familjefö
öretag i fjärde och femte generatione
en och ägs av Anto
onia Ax:son Johnsson med familj. ww
ww.axeljohnson.se
e
A
Axel Johnson koncernen ingår som en av fyra friståen
nde koncerner i Axxel Johnson Grupp
pen tillsammans med
m fastighetsbola
aget AxFast, ameri
rikanska Axel
JJohnson Inc. och fförvaltningsbolage
et AltoCumulus.

Helår 2014

Mkr
Nettoomsättning
Resultat efter finansnetto

Helår 2013 Förändring

66 528

64 573

3%

2 425

1 860

30%

i % av nettoomsättning

4

3

1

EBITDA

4 203

3 605

17%

EBITA

2 830

2 290

24%

Balansomslutning

22 378

20 252

10%

Sysselsatt kapital

12 780

11 297

13%

21

17

4

Eget kapital

8 727

8 075

8%

Soliditet (%)

48

47

1

0

0

-

2 061

1 540

34%

19 190

18 894

2%

Räntabilitet på sysselsatt kapital (%)

Nettoskuldsättningsgrad (ggr)
Kassaflöde efter investeringar
Genomsnittligt antal årsanställda

Nettoomsättning Mkr
Koncernbolag

Ägarandel

Resultat efter finansnetto Mkr

2014

2013

2014

2013

Axel Johnson International

100%

6 499

5 907

277

241

Axfood

50,1%

38 484

37 522

1 430

1 278

Axstores

100%

7 548

7 436

125

182

70%

12 516

12 102

296

161

Mekonomen Group

26,5%

5 789

5 740

250

429

Novax*

100%

931*

888*

61

73

Martin & Servera

*Endast dotterbolag

Ytterligare information finns i Axel Johnsons årsberättelse för 2014 som offentliggörs på www.axeljohnson.se den 25 mars.
För ytterligare information kontakta:
Fredrik Persson, vd och koncernchef Axel Johnson AB, 08-701 61 59
Maria Luthström, kommunikationschef Axel Johnson AB, 076 138 74 06

Axel Johnson AB är en av Nordens ledande handelskoncerner som bygger och utvecklar verksamheter inom handel och tjänster på den europeiska marknaden
med tyngdpunkt i Norden. Koncernbolagen består idag av Axel Johnson International, Axstores, Martin & Servera (70%), Novax, samt delägda börsnoterade
Axfood (ca 50%) och Mekonomen Group (ca 26%). Totalt omsätter de hel- och delägda bolagen i Axel Johnson cirka 72 miljarder kronor och har omkring
20 000 anställda (2014). Axel Johnson är ett familjeföretag i fjärde och femte generationen och ägs av Antonia Ax:son Johnson med familj. www.axeljohnson.se
Axel Johnson koncernen ingår som en av fyra fristående koncerner i Axel Johnson Gruppen tillsammans med fastighetsbolaget AxFast, amerikanska Axel
Johnson Inc. och förvaltningsbolaget AltoCumulus.

