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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.  

 
 

 
 

Mkr Helår 2014 Helår 2013 Förändring 

Nettoomsättning  66 528 64 573 3% 

Resultat efter finansnetto  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% 

Räntabilitet på sysselsatt kapital (%)  21 17 4 

Eget kapital  8 727 8 075 8% 

Soliditet (%)  48 47 1 

Nettoskuldsättningsgrad (ggr)  0 0 - 

Kassaflöde efter investeringar  2 061 1 540 34% 

Genomsnittligt antal årsanställda  19 190 18 894 2% 
 
 

 

    Nettoomsättning Mkr Resultat efter finansnetto Mkr 

Koncernbolag Ägarandel 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 

Martin & Servera 70% 12 516 12 102 296 161 

Mekonomen Group 26,5% 5 789 5 740 250 429 

Novax* 100% 931* 888* 61 73 
 
*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 

 

 

 

 

 

 

 

 


