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2E Group Bokslutskommuniké
1 januari – 31 december 2011
(Samtliga belopp i MSEK om ej annat anges)

Väsentliga händelser under
fjärde kvartalet
•
•
•
•

•
•

•

Stark utveckling i 2Entertain och Hansen
Avmattning i påbokningstakten inom Wallmans
och Hamburger Börs
Hansens uppdrag i Volvo Ocean Race
genomförs i de två första hamnarna Alicante &
Capetown
2Entertain tecknar nytt 10-års avtal med
Vallarnas Friluftsteater i Falkenberg

Oktober – december 2011
•
•

Väsentliga händelser under året

Nettoomsättning: 263,8 (282,8)
Resultat före goodwillavskrivningar (EBITA): 36,5 (40,5)
Rörelsemarginal: 13,1% (13,6%)
Resultat per aktie: 1,80 kr (2,19 kr)

•
•
•

Wallmans förvärvar fastigheten
Cirkusbygningen i Köpenhamn.
Wallmans avyttrar AB Kolingen med
Restaurang Engelen
2Entertain får förnyat förtroende att
leverera underhållning på Color Lines fartyg
Pang på Pensionatet på Vallarna slår rekord
med 74 000 gäster

Januari – december helår 2011
•
•
•
•

Nettoomsättning: 773,3 (729,2)
Resultat före goodwillavskrivningar (EBITA): 9,9 (25,5)
Rörelsemarginal: 0,3 % (2,5 %)
Resultat per aktie: 0,49 kr (0,77 kr)

Part of 2E Group AB (publ):

2E Group, Nordens ledande aktör inom upplevelseindustrin, initierar, producerar och marknadsför kvalitativa upplevelser och möten för en
bred publik. I koncernen ingår 2Entertain, Hansen Event & Conference samt Wallmans Nöjen. 2E Group AB (publ) med kontor i Stockholm,
Göteborg, Oslo, Malmö, Växjö och Falkenberg är listat på First North med Remium som Certified Adviser.
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VD-kommentar
Årets avslutande kvartal innehöll flera utmaningar med negativ inverkan på resultatet. I ingången av Q4
var bokningsläget rimligt starkt men i början av oktober ökade avbokningstakten och försäljningen
minskade i Wallmansbolagen. Företagskunderna, som vanligtvis driver bokningstakten avseende
Wallmans salonger under kvartalet, kom in med färre bokningar vilket reducerade beläggningsgraden
umder kvartalets öppetdagar. Även för Hamburger Börs inom Wallmans var beläggningen låg vilket
påverkar kvartalsresultatet negativt. Underhållningssegmentet viker mer än övriga kategorier inom
HORECA-marknaden (källa; SHR) men nedgången i Wallmans beror också på att man inte nått fram i
sin marknadskommunikation. Hansen och 2Entertain presterade båda starkt under fjärde kvartalet med
omsättnings- och lönsamhetstillväxt i förhållande till föregående år.
Årsresultatet (EBITA) för koncernen påverkas av beläggningsnedgången i Q4 men också av ett svagt
inledande kvartal på året där flera Teater- och Musikalproduktioner spelades med förlust. Förlusterna i
dessa produktioner var inte konjunkturdrivna utan en konsekvens av svag biljettförsäljning och större
kostnadsöverdrag. Övergripande jobbar bolagen med en riskmodell där produktioner som inte följer
försäljningsplan stängs enligt givna mallar och det är mycket ovanligt att flera förlustproduktioner löper
samtidigt. Bolagets ledning har nu vidtagit flera viktiga åtgärder för att optimera försäljning och
beläggningsgrad i varje projekt.
Under året har ett antal nyckelaktiviteter genomförts där förvärvet av Cirkusbygningen i Köpenhamn,
avyttringen av Engelen/Kolingen och säkerställandet av strategiska hyreskontrakt på bl.a. Vallarna och
på Wallmans Oslo varit särskilt viktiga. Därtill har betydande kontrakt förlängts på beställnings-sidan
och Hansen har fortsatt att vinna uppdrag inom mötessegmentet. Sammantaget innehåller året många
bra prestationer och projektresultat men konsekvensen av de svaga resultaten i Q1 och Q4 minskar
årsresultatet med 15 MSEK i förhållande till föregående år.
Under 2011 har många viktiga steg tagits i den interna koncernstrukturen och bolagen harmoniserar nu
inom ett antal viktiga områden. Bland annat har tre koncernkontor etablerats från tidigare fem, bolagen
rapporterar i ett gemensamt administrationssystem och processer för samordning av exempelvis inköp
har etablerats.
Under 2012 lanseras den koncerngemensamma nöjesportalen SHOWTIC. Portalen medför att 2E Group
integrerar i värdekedjan vilket ökar marginalen per såld biljett, möjliggör nya intäktsströmmar och ger
bolaget full access till transaktionsdata.

För ytterligare information:
Hélène Gustavii, CFO och TF Koncernchef/CEO
Telefon 0705-094501 alt. e-mail helene.gustavii@2egroup.se
www.2egroup.se
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2E Group
Resultatutveckling
Årets ackumulerade omsättning uppgick till 773,3 MSEK (729,2 MSEK) vilket trots en svag företagsmarknad under slutet av året gav en tillväxt på 6%. PRO RATA omsättningen (se definitioner) ökar med
11% och uppgår för året till 723,3 MSEK (651,8 MSEK). Rörelseresultat före goodwill (EBITA) landar för
helåret på 9,9 MSEK (25,5 MSEK) och vinst efter skatt uppgår till 7,0 MSEK (11,0 MSEK).
Omsättningen i Q4 uppgår till 263,8 MSEK (282,8 MSEK). 2Entertain ökar sitt resultat på EBITA-nivå
med 4,2 MSEK, Hansens ökning är 3 MSEK och Wallmans minskar med 5,7 MSEK i förhållande till
motsvarande period föregående år. Rörelsemarginalen för koncernen når 13,1% (13,6%). Koncernens
EBITA för kvartalet landar på 36,5 MSEK (40,5 MSEK).

Fjärde kvartalet 2011

2Entertain
Hansen
Wallmans
Elim/centralt
TOTAL

Omsättning
okt-dec
2011
73,3
52,6
137,8
0,0
263,7

Omsättning
okt-dec
2010
109,6
21,1
152,1
0,0
282,8

EBITA
okt-dec
2011
8,7
2,7
32,6
-7,5
36,5

EBITA
okt-dec
2010
4,5
-0,3
38,3
-2,0
40,5

Marknad
Övergripande återfinns 2E Group i den s.k. upplevelseindustrin. En betydande industri med årliga
intäkter på ca 500 MDR (Källa: KK-stiftelsen) och historiskt god tillväxt.
Inom upplevelseindustrin verkar 2E Group i delsegmenten ”möten” och ”levande underhållning”, två
delsegment med uppskattade årliga intäkter på ca 5 MDR. Gäster och kunder återfinns både bland
privatpersoner och företag. Inom 2E Group har bolaget valt att kategorisera sina produkter i
verksamhetsområdena ”Möten”, ”Teater, Musikal och Show”, ”Artist” samt ”Dinnershow”.
För 2011 har privatmarknaden varit förhållandevis stabil samtidigt som efterfrågan från företagsmarknaden minskade betydligt under slutet av året. Utbudet inom ”Teater, Musikal och Show” har
under 2011 varit starkare än på många år och konkurrensen tilltar under senare delen av året då fler
tillfälliga produktioner konkurrerar om samma gäster. För att uppnå riktiga publik- och resultatframgångar krävs att produktionerna betraktas som nummer ett eller två på respektive marknad, att
marknadskommunikationen når rätt målgrupp vid rätt tillfälle och att säljstrategin driver hög
beläggningsgrad vid varje speltillfälle.
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Inom segmentet ”möten” arbetar Hansen i längre cykler och högre grad av kontrakterade projekt. Under
2011 har Hansen stärkt sitt fokus på större logistikdrivna projekt. Ordernivån in i 2011 var bättre än 2010
och årets resultatutveckling visar att man lyckats genomföra projekten med rätt kvalité och
kostnadseffektivitet.

Säsongsvariationer/Kvartalsavvikelser
2E Group har ett stort säsongsberoende där kvartal fyra står för en betydande del av koncernens intäkt
och resultat. År 2011 genereras 34% (39%) av årsintäkten och 367% (159%) av koncernresultatet under
årets sista kvartal. Verksamheterna har olika säsongsmönster men då Wallmans resultatgenerering så
kraftfullt sker under Q 4 slår detta igenom på hela gruppen.
•

2Entertain har tre publika spelperioder per år (januari-maj, juli och september-december).
Samtliga segment har produktioner vår och höst men teateraktiviteten ökar betydligt under
sommaren då Vallarna-produktionen spelas.

•

Wallmans verksamhet drivs under två spelsäsonger (januari-maj och september-december).
Efterfrågan i Q 4 är betydligt starkare än i övriga kvartal vilket medför att resultatet från kvartal
fyra överstiger helårsresultatet.

•

Hansens verksamhet löper mer jämnt över kvartalen även om genomförandeaktiviteten generellt
minskar under sommaren.

Händelser efter periodens utgång
•
•

Tomas Gustafsson VD/Koncernchef beslutar sig för att lämna sin befattning
Styrelsen har inlett rekryteringen av Tomas Gustafssons efterträdare och samtidigt utsett
koncernens CFO Hélène Gustavii till tf VD och koncernchef.

Framtid
En av bolagets större utmaningar är att tidigt fastställa kapaciteten (antal projekt) i förhållande till
rådande konjunkturläge. Inför 2012 ser vi en osäkerhet i marknadsutvecklingen, ytterligare neddragningar i företagssektorn är sannolikt samtidigt som privatkonsumtionen förväntas kvarstå på
samma nivå som under 2011. Bolagen har gått in i 2012 med satsningar på något färre projekt och med
ett tydligare fokus på att varje enskild produktion skall vara ledande i sin marknad. Därtill ökas sälj- och
marknadsinvesteringen i syfte att optimera beläggningsgraden per speltillfälle.
Framtidsutsikterna på kort sikt för våra större produktioner inom 2Entertain (Dirty Dancing, Tomas
Ledin, Spamalot m.fl.) säljer enligt eller bättre än prognos. Därtill är Hansen mitt i genomförandet av
Volvo Ocean Race. Wallmans bokningsläge har vänt uppåt i förhållande till föregående år men om
bokningstrenden är uthållig är fortfarande svårt att förutse. Ett nyckelprojekt under året blir att
återställa lönsamheten i Hamburger Börs genom huvudproduktionerna REA (våren 2012) och AFTER
DARK (hösten 2012).
Under 2012 lanserar 2E Group sin största kommersiella satsning någonsin genom biljettportalen
SHOWTIC. Portalen innehåller koncernens samlade nöjesutbud, ett inspirationsrikt redaktionellt
material som intervjuer och filmfrekvenser samt möjliggör för gästen att köpa tilläggstjänster som resor,
hotell, restaurangbesök i samma beställning. SHOWTIC är ett tydligt steg mot målet att vara
branschledande inom försäljning, kundvård och utveckling av framgångsrika produktioner.
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Styrelsens förslag till utdelning
2E Groups utdelningspolicy är att dela ut 50% av innevarande års vinst efter skatt.
I enlighet med policyn är styrelsens utdelningsförslag till årsstämman 0,24 kr/aktie (0,38 kr/aktie) vilket
totalt innebär en utdelning på 3,5 MSEK.
Styrelsen har en positiv syn på 2012 och för kommande verksamhetsår kommer styrelsen att överväga att
föreslå att goodwill-avskrivningarna återlägges helt eller delvis vid beräkning av utdelning.
Beslut om utdelning fattas vid stämman i Göteborg den 2 maj.
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Verksamhetsområden
2ENTERTAIN
Teater, Musikal, Show samt Artist

(MSEK)

Nettoomsättning efter elim
EBITA
Elim/centralt
Summa

2011
okt-dec

2010
okt-dec

2011
Helår

2010
Helår

73,3

109,6

297,9

297,2

4,2
4,5
8,7

1,8
2,7
4,5

12,7
3,9
16,6

17,3
4,4
21,7

Omsättningen uppgår för fjärde kvartalet till 73,3 MSEK (109,6 MSEK). Minskningen jämfört med
föregående år beror på högre andel samproduktioner 2010. Kvartalets EBITA slutar på 8,7 MSEK (4,5
MSEK).
Resultatförstärkningen är kopplad till flera starka föreställningar under hösten såsom Tomas Ledins
krogshow på Rondo i Göteborg, turnéverksamheten med Pang på pensionatet, musikalen Spamalot på
Oscarsteatern och även en stark höst för affärsområde Artist.
Ackumulerad omsättning för helåret uppgår till 297,9 MSEK (297,2 MSEK). Då 2Entertain inte alltid har
100% ägarskap i samtliga produktioner mäts även bolagets PRO RATA omsättning (lika andelar
omsättning och resultat, se definitioner). Årets PRO RATA omsättning uppgår till 247,9 MSEK (219,8
MSEK).
EBITA för helåret uppgår till 16,6 MSEK (21,7 MSEK). Minskningen är framförallt hänförlig till den
svaga inledningen under året då man inom musikalverksamheten spelade flera olönsamma
produktioner. Därefter följde en fantastisk sommar där 15-årsjubileet på Vallarnas Friluftsteater i
Falkenberg med ”Pang på pensionatet” slog publik- och försäljningsrekord med hela 74 126 besökande.
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Hösten har fortsatt med starka produktioner och förstärkt helårsresultatet ytterligare. Även inför första
kvartalet 2012 ser bokningsläget positivt ut.
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HANSEN EVENT & CONFERENCE
Verksamhetsområde Möten

(MSEK)

Nettoomsättning efter elim
EBITA
Elim/centralt
Summa

2011

2010

2011

2010

okt-dec

okt-dec

Helår

Helår

52,6

21,1

156,3

101,5

4,0
-1,3
2,7

-0,8
0,5
-0,3

1,7
4,1
5,8

-5,5
1,7
-3,8

Hansen gör en stark avslutning på året och EBITA för fjärde kvartalet landar på 2,7 MSEK (-0,3 MSEK).
Resultatförstärkningen beror på betydligt fler genomförda projekt med positiva resultat jämfört med
motsvarande period föregående år, men även på lägre omkostnader.
Fjärde kvartalets omsättning uppgår till 52,6 MSEK (21,1 MSEK) vilket ger en tillväxt på nästan 150%.
Ser vi till hela 2011 är resultatförstärkningen än mer signifikant, då resultatet för helåret slutar på 5,8
MSEK (-3,8 MSEK) och den ackumulerade omsättningen uppgår till 156,3 MSEK (101,5 MSEK).
Den strategi som antogs i början av
året med starkare fokus på
försäljning, ökad andel rörlig
kostnadsmassa och en tydligare
positionering mot lönsamma
marknadssegment har visat tydliga
resultat.
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WALLMANS NÖJEN
Verksamhetsområde Dinnershow

(MSEK)

Nettoomsättning efter elim
EBITA
Elim/centralt
Summa

2011

2010

2011

2010

okt-dec

okt-dec

Helår

Helår

137,8

152,2

319,1

330,5

30,9
1,7
32,6

39,4
-1,1
38,3

1,3
3,9
5,2

15,2
-1,0
14,2

EBITA för fjärde kvartalet uppgår till 32,6 MSEK (38,3 MSEK) och omsättningen för samma period till
137,8 MSEK (152,2 MSEK). Minskningen jämfört med samma period föregående år orsakas av den
avmattning i marknaden som kom under senhösten. Framförallt är det på företagssidan minskningen
har skett.
Under året har arbetet med att identifiera och implementera den långsiktiga strategin för varumärkesoch marknadsplattform fortgått. Inför 2012 kommer erfarenheterna från höstens avmattning finslipa
strategierna ytterligare och en tydlig handlings- och marknadsplan har formulerats.
Helårets omsättning uppgår till 319,1 MSEK (330,5 MSEK). Omsättning och rörelseresultat har
påverkats av avyttringen av det tidigare helägda dotterbolaget AB Kolingen med restaurang Engelen,
men samtidigt har det medfört en realisationsvinst om 10,3 MSEK som förstärkt finansnettot. En annan
av årets strategiskt viktiga aktiviteter var förvärvet av fastigheten Cirkusbygningen i Köpenhamn genom
det nybildade och helägda dotterbolaget Wallmans CB A/S. Verksamheten i Köpenhamn har under året
förbättrat både sin lönsamhet och omsättning jämfört med föregående år.
Det operativa resultatet på helåret uppgår till 5,2 MSEK (14,2 MSEK). Försämringen jämfört med
föregående år är främst hänförlig till avmattningen i marknaden under hösten och en svag spelsäsong för
Hamburger Börs.
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Finansiell ställning i koncernen
Likviditet och finansiering
Koncernens likvida medel uppgår vid periodens utgång till 43,0 MSEK (85,2MSEK).
Räntebärande skulder uppgår till 40,7 MSEK (19,7 MSEK). Nettoskulden uppgår till -2,3 MSEK
(-69 MSEK). Under fjärde kvartalet har den långfristiga upplåningen minskat med 33,7 MSEK.
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för helåret till 10,4 MSEK
(18,3 MSEK). Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 34,4 % (39,6 %).

Investeringar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgår för året till 77,9 MSEK (5,0 MSEK).
Investeringarna består främst av Wallmans förvärv av fastigheten Cirkusbygningen i Köpenhamn
om 53,3 MSEK med tillträde den 1 juni 2011.
Därutöver har investeringar skett om 24,6 MSEK i produktionslokaler och arenainventarier samt
en mindre del i kontorsinventarier.

Upplysningar om avyttringar och förvärv
Under andra kvartalet avyttrade Wallmans det helägda dotterbolaget AB Kolingen, vari
restaurang Engelen i Stockholm bedrivs. Avyttringen genererade en koncernmässig reavinst
om 10,3 MSEK.
Den förvärvade fastigheten Cirkusbygningen i Köpenhamn placerades i ett nystartat
dotterbolag, Wallmans CB A/S, och är därefter ett helägt dotterbolag till Wallmans A/S.

Moderbolaget
Moderbolagets nettoomsättning för helåret uppgår till 11,9 MSEK (4,9 MSEK) och resultat efter
finansiella poster till -5,7 MSEK (16,9 MSEK).
Moderbolagets likvida medel uppgick vid periodens utgång till 4,4 MSEK (5,7 MSEK).
Inga väsentliga investeringar har skett i immateriella, materiella eller finansiella anläggningstillgångar.

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som tillämpats vid
upprättandet av årsredovisning per 2010-12-31.
Koncernens innehav av intresseandelar för Chat Noir AS, Oscarsteatern AB och
Ladies Night AB, redovisas likt tidigare enligt kapitalandelsmetoden.
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Koncernens resultaträkning i sammandrag (tkr)
2011

2010

2011

2010

okt-dec

okt-dec

Helår

helår

263 752

282 804

773 334

729 152

-227 233

-242 284

-763 385

-703 629

36 519

40 520

9 949

25 523

-1 970

-2 008

-7 880

-7 624

34 549

38 512

2 069

17 899

331

3 167

-1 184

1 245

59

-

10 349

-

-375

-16

-984

-1 366

34 564

41 663

10 250

17 778

Aktuell skatt

-3 894

-10 030

-3 894

-8 115

Uppskjuten skatt

-4 740

0

643

1 403

25 930

31 633

6 999

11 066

14 423 083

14 423 083

14 423 083

14 423 083

1,80

2,19

0,49

0,77

1,93

2,33

1,03

1,30

Nettoomsättning
Rörelsens kostnader:
Rörelseres. f avskr av goodwill (EBITA)
Avskrivning goodwill
Rörelseresultat (EBIT)
Resultat från andelar intresseföretag
Resultat från andelar i koncernföretag
Finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

Periodens resultat

Genomsnittligt antal aktier, st
Resultat per aktie, kr
Resultat per aktie med återlagda
goodwillavskrivningar, kr
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Koncernens balansräkning (tkr)

Goodwill
Övriga immateriella anläggningstillgångar

2011

2010

31-dec

31-dec

83 720

91 600

1 827

1 701

98 893

32 864

Finansiella anläggningstillgångar

9 021

13 646

Varulager

4 754

4 809

166 491

117 209

-

3 400

43 031

85 201

407 737

350 430

140 330

138 699

2 450

-

37 929

13 120

Materiella anläggningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
Likvida medel
Summa tillgångar
Eget kapital
Avsättningar för uppskjuten skatt
Långfristiga skulder

1)

Kortfristiga skulder

227 028

198 611

Summa eget kapital och skulder

407 737

350 430

-

-

23 000

23 000

-

-

40 698

19 639

1)

varav utnyttjad checkräkningskredit

Beviljad checkräkningskredit
Räntebärande fordringar
Räntebärande skulder

Förändring i eget kapital (tkr)
Ingående eget kapital
Omräkningsdifferenser
Utdelning
Periodens resultat
Utgående eget kapital

2011

2010

2011

2010

okt-dec

okt-dec

helår

helår

115 295

107 669

138 699

139 155

-895

-603

113

-3 590

0

0

-5 481

-7 933

25 930

31 633

6 999

11 067

140 330

138 699

140 330

138 699
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Koncernens kassaflödesanalys (tkr)
2011

2010

2011

2010

okt-dec

okt-dec

helår

helår

34 565

41 663

10 250

17 779

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

-12 973

-6 592

9 856

15 121

Summa

21 592

35 071

20 106

32 900

-2 896

-3 394

-11 583

-6 712

18 696

31 677

8 523

26 188

Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Summa förändring av rörelsekapitalet

28 315

22 843

1 896

-6 986

Kassaflöde från den löpande verksamheten

47 011

54 520

10 419

19 202

Likvida medel vid förvärv av dotterbolag

-

4 479

-

-7 811

Förvärvskostnader dotterbolag

-

-

-

-175

Avyttring av dotterbolag

-

-

8 033

-

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

-

-

-

338

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-659

-2 914

-77 905

-5 748

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-659

1 565

-69 872

-13 396

-16 679

-

-

-

3 226

-

3 226

-

-

-

40 254

-

-17 074

-28 067

-20 716

-34 208

Erhållen utdelning

-

-

-

2

Lämnad utdelning

-

-

-5 481

-10 378

-30 527

-28 067

17 283

-44 584

Årets kassaflöde

15 825

28 018

-42 170

-38 778

Likvida medel vid periodens början

27 207

57 183

85 201

123 979

43 031

85 201

43 031

85 201

Investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Amortering av checkräkningskredit
Förändring av kortfristiga placeringar
Upptagna lån
Amortering av skuld

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Likvida medel vid periodens slut

2E Group, Nordens ledande aktör inom upplevelseindustrin, initierar, producerar och marknadsför kvalitativa upplevelser och möten för en
bred publik. I koncernen ingår 2Entertain, Hansen Event & Conference samt Wallmans Nöjen. 2E Group AB (publ) med kontor i Stockholm,
Göteborg, Oslo, Malmö, Växjö och Falkenberg är listat på First North med Remium som Certified Adviser.

2E Group AB (publ) 556301-2730
Januari – december 2011

Sid: 14 av (17)

Koncernens nyckeltal och data per aktie
Nyckeltal
Nettoomsättning, tkr

2011

2010

2011

2010

okt-dec

okt-dec

helår

helår

263 752

282 804

773 334

729 152

EBITA-marginal, %

13,8%

14,3%

1,3%

3,5%

Rörelsemarginal, %

13,1%

13,6%

0,3%

2,5%

Vinstmarginal, %

13,1%

14,7%

1,3%

2,4%

Avkastning på sysselsatt kapital

18,7%

26,7%

7,1%

11,4%

Avkastning på eget kapital

20,3%

25,7%

5,0%

8,0%

Kassalikviditet, %

92,3%

103,6%

92,3%

103,6%

Soliditet, %

34,4%

39,6%

34,4%

39,6%

Nettoskuld, tkr

-2 333

-68 962

-2 333

-68 962

Skuldsättningsgrad, %

30,7%

14,2%

30,7%

14,2%

Medelantalet anställda

606

590

595

561

11,50

16,60

11,50

16,60

Antal aktier vid periodens utgång, st

14 423 083

14 423 083

14 423 083

14 423 083

Genomsnittligt antal aktier, st

14 423 083

14 423 083

14 423 083

14 423 083

Data per aktie
Börskurs per bokslutsdatum, kr

Resultat per aktie, kr

1,80

2,19

0,49

0,77

Eget kapital per aktie, kr

9,73

9,62

9,73

9,62

1,93

2,33

1,03

1,30

Resultat per aktie med återlagda
goodwillavskrivningar, kr
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Detta är 2E Group
2E Group, Nordens ledande aktör inom upplevelseindustrin, initierar, producerar och marknadsför
kvalitativa upplevelser och möten live för en bred publik. I koncernen ingår 2Entertain, Hansen Event &
Conference samt Wallmans Nöjen.
I koncernen finns 14 hel eller delvis ägda arenor där bland annat China Teatern, Oscarsteatern, Vallarnas
friluftsteater, Chat Noir i Oslo, Cirkusbygningen i Köpenhamn, Hamburger Börs samt Lisebergsteatern
ingår där den sistnämnda drivs på lång sikt.
2E Group AB (publ) med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Malmö, Växjö och Falkenberg är listat på
First North med Remium som Certified Adviser.

Verksamhet och organisation
2E Group koncernens medeltal anställda är 595 st (561 st).
2E Groups huvudkontor ligger i Falkenberg.
2E Group har verksamhet inom ”Teater, Musikal och Show”, ”Artist”, ”Dinnershow ”och ”Möten”.
Dessa drivs genom dotterbolagen 2Entertain, Hansen Event & Conference samt Wallmans Nöjen.
Gemensam administration och resurscentralisering finns inom Ekonomi, Information samt Marknad/
Försäljning.

2E Group – aktien
Antal aktier 14 423 083 st. Antal aktieägare per den 31/12 2011, 2 032 st

Tio största aktieägarna per den 31/12 2011
(Innehav avser både privat ägande och via bolag)
WALLMAN, HANS ERIK

1 287 000 st

LESLEY INVEST

1 156 932 st

PSG SMALL CAP

1 106 105 st

CLAESSON, KRISTER

882 300 st

GERHARDSSON, STEFAN

870 758 st

LIVFÖRSÄKRINGSAB SKANDIA

660 000 st

PETERSSON, THOMAS

503 100 st

ANDERSSON JAN

464 367 st

LÖNGÅRDH, JAN

392 500 st

LUNDAHL, HANS

304 500 st
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Aktieägarprogram 2E Group
Sedan 2006 har 2E Group ett unikt Aktieägarprogram som syftar till att ge aktieägare i 2E Group en
närmare inblick i företaget och dess verksamhetsområden.
Aktieägarprogrammet har två olika nivåer, 1000 aktier eller fler berättigar till Silver-nivån och 2000
aktier eller fler berättigar till Guld-nivån.
Som medlem i 2E Groups Aktieägarprogram får man ta del av erbjudanden kring koncernens produkter
som exempelvis biljetter till Smygpremiärer och erbjudanden med unika förmåner.
Har du 1000 aktier eller fler kontakta IR ansvarig Ia Lindahl Idborg på 0701-81 59 71 alt.
ia.lindahl@2egroup.se för anmälan och mer information.
Antal medlemmar i Aktieägarprogrammet per 31/12 2011 var 580 stycken.

Kommande informationstillfällen
•
•
•

Årsredovisning 27 mars 2012
Delårsrapport Q1 jan-mars 2012 lämnas den 2 maj 2012
Årsstämma i Göteborg den 2 maj 2012

På www.2egroup.se finns samlad ekonomisk dokumentation, pressreleaser och information om
verksamheten samt kontaktuppgifter.
Informationen i denna rapport är sådan som 2E Group ska offentliggöra enligt lag. Informationen
lämnades för offentliggörande den 2 februari 2012 ca kl. 15:00.
Falkenberg den 2 februari 2012
Tomas Gustafsson
Koncernchef/ CEO 2E Group AB (publ)

Bolagssäte:
Box 278
311 23 Falkenberg
Besök även www.2egroup.se
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Definitioner
EBITA
Resultat före avskrivningar och nedskrivningar av immateriella tillgångar.
Rörelseresultat (EBIT)
Resultat efter avskrivningar och nedskrivningar av immateriella tillgångar
EBITA-marginal
EBITA i procent av nettoomsättningen.
Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen.
Vinstmarginal
Resultat före skatt i procent av nettoomsättningen.
Avkastning på sysselsatt kapital
Resultat före skatt plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital
Sysselsatt kapital
Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder och icke räntebärande avsättningar inklusive uppskjutna
skatteskulder.
Avkastning på eget kapital
Periodens nettoresultat i procent av genomsnittligt eget kapital.
Kassalikviditet
Omsättningstillgångar exklusive lager i procent av kortfristiga skulder.
Soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutningen.
Nettoskuld
Räntebärande skulder minskat med likvida medel och andra räntebärande fordringar. En negativ nettoskuld innebär enligt
denna definition att likvida medel och andra räntebärande finansiella tillgångar överstiger räntebärande skulder.
Skuldsättningsgrad
Summan av räntebärande kort- och långfristiga skulder samt uppskjuten skatteskuld i förhållande till eget kapital.
PRO RATA Omsättning
Omräkning till lika omsättningsandel som vinstandel avseende samägda projekt. Avtalen kring samägda projekt ser olika ut – en
part kan äga hela omsättningen men endast del av vinsten alternativt redovisa endast en vinstandel.

Elim/centralt
Avser intern handel samt centrala debiteringar.
Medelantalet anställda
Genomsnittligt antal heltidsarbetande under perioden.
Resultat per aktie
Periodens nettoresultat delat med genomsnittligt antal utestående aktier.
Eget kapital per aktie
Eget kapital delat med totalt antal utestående aktier.
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