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2E Group Delårsrapport
1 januari – 30 september 2011
(Samtliga belopp i MSEK om ej annat anges)

Juli – september 2011
•
•
•
•

Nettoomsättning: 139,2 (143,7)
Rr f. gw.avskrivn (EBITA): -4,9 (-3,3)
Rörelsemarginal: -4,9 % (-3,6%)
Resultat per aktie: -0,48 kr (-0,48 kr)

Januari – september 2011
•
•
•
•

Nettoomsättning: 509,6 (446,4)
Rr f. gw.avskrivn (EBITA): -26,6 (-15,0)
Rörelsemarginal: -6,4 % (-4,6 %)
Resultat per aktie: -1,31 kr (-1,43 kr)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011
•
•
•
•

Pang på Pensionatet på Vallarna slår rekord med 74 000 gäster
Wallmans tillsätter VD på Hamburger Börs
Håkan Sträng väljs till ny styrelseordförande i 2E Group
Tomas Ledins krogshow hyllas av kritikerna och beslut fattas om att spela även till våren

Part of 2E Group AB (publ):

2E Group, en av Nordens ledande producenter 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
Koncernens Q3 är traditionsenligt ett kvartal med låg aktivitet inom Wallmans och Hansen men ett
kvartal där 2Entertain går för högtryck. Sommaren på Vallarna slog alla tidigare rekord och under de sex
veckor som Pang På Pensionatet spelades kom hela 74 000 besökare.
Wallmans-gruppen som startar sina verksamheter under september har således ett kvartal med stora
kostnader och små intäkter. Innevarande års Q3 påverkas dessutom negativt av försäljningen av Engelen
och ombyggnaden på Teatergaten. Engelen som avyttrades den 31/5 2011 led av svag lönsamhet sett över
året men Q3 var rörelsens intäkts- och resultatmässigt starkaste kvartal. Ombyggnaden av Teatergatan
innebar två veckors senarelagd premiär vilket reducerat både intäkt och resultat i kvartalet.
Koncernens ackumulerade omsättning, januari – september, landar på 509,6 MSEK (446,3 MSEK) och
det är glädjande att varje rörelsedrivande dotterbolag visar tillväxt. Försäljningstakten i tredje kvartalet,
juli – september, är svagare men förklaras främst av avyttringen av Engelen.
Koncernens ackumulerade EBITA, januari – september, uppgår till -26,6 MSEK (-15,0 MSEK).
Avvikelsen mot föregående år är främst relaterad till bolagets svaga Q1 där ett antal produktioner
genererade stora underskott samt av att Hamburger Börs nu inräknas i resultatet.
EBITA-resultatet för tredje kvartalet, juli - september uppgår till -4,9 MSEK (-3,3 MSEK) och avvikelsen
återfinns i avyttringen av Engelen och i viss mån i ökade produktionskostnader inom Wallmansbolagen.
Trots en tilltagande instabilitet i omvärlden syns inte några tydliga effekter på minskad efterfrågan i
segmenten underhållning och möten. Aktiviteten från företagssektorn är fortfarande god och
privatmarknaden utvecklas snarast positivt i relation till föregående år. Orderingången i Hansen är
bättre än föregående år och förhållandet mellan ordervärde och budget inför 2012 överträffar både 2011
och 2010. Hansen bedömer att en försvagning av efterfrågan får begränsad effekt på kort sikt då
majoriteten av bolagets större projekt för 2011 och 2012 redan är i produktion.
Även om innevarande order- och försäljningsläge bedöms som stabilt har respektive bolag ökat
beredskapen för att möta en lägre efterfrågan.
För ytterligare information:
Tomas Gustafsson, Koncernchef/CEO
Telefon 0709-77 45 25 alt. e-mail tomas.gustafsson@2egroup.se
www.2egroup.se
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2E Group
Resultatutveckling
Koncernens omsättning uppgår för Q3 till 139,1 MSEK (143,6 MSEK). Minskningen jämfört med
föregående år beror bl.a. på försäljningen av AB Kolingen med restaurang Engelen som såldes den 31 maj
2011. På jämförbara enheter ser vi en sammanlagd tillväxt på 3 %.
Ackumulerad omsättning januari-september växer med 14 % och omsättningen uppnår 510 MSEK (446
MSEK). Sett på bolagsnivå är det Hansen som uppnår starkast tillväxt (29 %) men även 2Entertain ökar i
förhållande till föregående år (19%). Wallmans uppnår en försäljningsökning på 1,7 % men mätt på
jämförbara enheter är Wallmans omsättning i paritet med föregående år.
Koncernens EBITA når i kvartalet -4,9 MSEK (-3,3 MSEK). Försämringen mot föregående år är i
huvudsak relaterad till försäljningen av AB Kolingen med restaurang Engelen vars resultat fanns med
föregående år. På jämförbara enheter är resultatet för kvartalet i nivå med föregående år.
Koncernens ackumulerade resultat (EBITA) landar på -26,5 MSEK (-15,0MSEK). Försämringen mot
föregående år är relaterad till ett svagt Q1 inom 2Entertain samt att Hamburger Börs numera ingår i
koncernen. Trots den lägre resultatutvecklingen jämfört mot 2010 vidhåller bolaget att årsresultat 2011
bör överstiga 2010 års nivå.
Kvartalets resultat före skatt uppgår till -7,0 MSEK (-6,9 MSEK). Det ackumulerade resultatet före skatt
uppgår till -24,3 MSEK (-23,9 MSEK) och har då påverkats av den reavinst om 10,3 MSEK som
avyttringen av det helägda dotterbolaget AB Kolingen gav under andra kvartalet i år.
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till -2,9 MSEK (0,5 MSEK).
Tredje kvartalet 2011

2Entertain
Hansen
Wallmans
Elim/centralt
TOTAL

Omsättning
juli-sept
2011
72,9
26,1
40,1
0,0
139,1

Omsättning
juli-sept
2010
64,8
31,9
46,9
0,0
143,6

EBITA
juli-sept
2011
14,8
2,6
-18,8
-3,5
-4,9

EBITA
juli-sept
2010
13,9
0,0
-15,6
-1,6
-3,3

2E Group, en av Nordens ledande producenter 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 – september 2011

Sid: 4 av (17)

Marknad
2E Group är verksam i den s.k. upplevelseindustrin. En betydande näring 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”, med
uppskattade sammanlagda intäkter på ca 5 MDR per år. Gäster och kunder återfinns bland
privatpersoner och företag. Koncernen har valt att kategorisera sina produkter i verksamhetsområdena
”Möten”, ”Teater, Musikal och Show”, ”Artist” samt ”Dinnershow”.
Under 2011 har privatmarknaden varit förhållandevis stabil samtidigt som företagsmarknaden fortsatt
visar på viss återhämtning. Utvecklingen för de olika gästsegmenten påverkar dotterbolagen på olika
sätt. 2Entertain, som är mer relaterat till privatmarknaden, upplever en normaliserad efterfrågan och
Hansen som helt bearbetar företagssidan upplever under året en viss efterfrågeökning.

Säsongsvariationer/Kvartalsavvikelser
2E Group har ett stort säsongsberoende där kvartal fyra vanligen står för en betydande del av koncernens
intäkt och resultat. Under 2010 genererades t.ex. 39 % av årsintäkten och 159 % av koncernresultatet
under årets sista kvartal.
•

2Entertain har verksamhet vår och höst men teateraktiviteten ökar betydligt under sommaren då
Vallarna-produktionen spelas.

•

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

•

Hansens verksamhet, Möten, löper generellt mer jämnt över kvartalen även om genomförandeaktiviteten normalt minskar under sommaren.
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Framtid
Trots en tilltagande oro för sämre efterfrågan i marknaden är vi försiktigt optimistiska inför sista
kvartalet och starten på 2012. Inledningen på 2011 var sämre än på många år och utifrån orderläget tror
vi på en betydligt bättre inledning på 2012 . Tomas Ledin går in på sin andra säsong på Rondo i
Göteborg, Dirty Dancing har premiär på Chinateatern i Stockholm och innevarande års lokal- och
konceptinvesteringar i Wallmansbolagen skapar förhoppningar. Därtill har Hansen ett betydligt bättre
ingångsvärde i relationen orderstock och budget än på flera år. Vår bedömning är att bolagen, utifrån ett
operativt perspektiv, är bättre rustade än på många år samtidigt som oron för en sämre efterfrågan inte
kan negligeras.
Under 2011 har flera viktiga strukturaktiviteter genomförts, fokus har ställts till effektivisering och
utveckling av koncernens infrastruktur och etablering av en bättre kommersiell plattform. Den
aktivitetslista som beslutades i inledningen av året har i princip genomförts och effekterna kommer
stegvis att visa sig under de kommande kvartalen.
Under 2012 lanseras exempelvis en ny struktur för biljettförsäljning och paketering, ett mycket viktigt
steg med strategisk påverkan på verksamheten. Under 2012 är också ambitionen att öka tillväxttakten
genom nya etableringar. Inom 2E Group finns flera lönsamma och konceptuellt starka varumärken och
under 2012 påbörjas expansionen genom en eller ett par nya enheter. Därtill fortsätter vi att utvärdera
kompletterande förvärv med målsättningen att genomföra minst ett övertag under 2012.
Inom Wallmansgruppen har man påbörjat ett konceptarbete och under 2012 tas nästa steg. Varumärket
har uppgraderats i syfte att göra det än mer relevant och ett långsiktigt investeringsprogram har
beslutats runt våra anläggningar. Under 2011 har verksamheten på Teatergatan totalrenoverats och
under 2012 planeras en uppgradering av Golden Hits. Ambitionen är att stärka helhetsupplevelse genom
att bättre involvera alla verksamhetens delar.
I utgången av 2011 är strukturen i 2E Group etablerad och majoriteten av de interna projekt som
initierades efter etableringen 2010 är genomförda. Många delområden har arbetats igenom och
effekterna av en harmoniserad struktur för IT, organisation, kontor osv har påverkan på vår framtida
effektivitet och på vår förmåga att växa.
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Dotterbolagskoncerner
2ENTERTAIN
Verksamhetsområde Teater, Musikal, Show samt Artist
2011
juli-sept

2010
juli-sept

2011
jan-sept

2010
jan-sept

Nettoomsättning efter elim

72,9

64,8

224,6

187,6

EBITA
Elim/centralt
Summa

15,9
-1,1
14,8

13,2
0,7
13,9

8,5
-0,6
7,9

15,5
1,7
17,2

(MSEK)

2Entertain har under tredje kvartalet främst haft spelaktivitet inom segmenten ”Teater” och ”Artist”.
Teatersidan domineras av 15-årsjubileet på Vallarnas Friluftsteater i Falkenberg där ”Pang på
Pensionatet” slog publik- och försäljningsrekord med hela 74.126 besökande. Ytterligare en
sommarföreställning som visade fina framgångar var ”Ett Makalöst Bröllop” i Kalmar.
Även affärsområde Artist har haft en god sommar med högt bokningsläge delvis baserat på den framgång
2Entertains artister rönte i årets melodifestival.
September månad kännetecknas av en mängd premiärer. Tomas Ledins krogshow på Rondo i Göteborg
har fått ett fantastiskt mottagande och höstens föreställningar är näst intill slutsålda. Premiär har det
också hunnit vara på bl.a. musikalen Spamalot på Oscarsteatern och Zpanska Flugan på Chinateatern.
Eftersom spelperioden ännu är så kort för dessa föreställningar har de inte haft så stor påverkan på
kvartalets resultat.
Omsättningen uppgår för kvartalet till 72,9 MSEK (64,8 MSEK), vilket ger en tillväxt på drygt 12%.
Kvartalets EBITA landar på 14,8 MSEK (13,9 MSEK) och resultatökningen är främst kopplad till
sommarens stora framgångar på Vallarnas friluftsteater med Pang på Pensionatet.
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Ackumulerad omsättning för året uppgår till 224,6 MSEK (187,6 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 hittills under året till
169,8 MSEK (171,1 SEK) med ett EBITA på 7,9 MSEK (17,2 MSEK).
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HANSEN EVENT & CONFERENCE
Verksamhetsområde Möten

(MSEK)

Nettoomsättning efter elim
EBITA
Elim/centralt
Summa

2011

2010

2011

2010

juli-sept

juli-sept

jan-sept

jan-sept

26,1

31,9

103,7

80,4

0,6
2,0
2,6

-0,5
0,5
0

-2,3
5,4
3,1

-4,7
1,2
-3,5

Hansen har fortsatt på den strategi som antogs i början av året med starkare fokus på försäljning, ökad
andel rörlig kostnadsmassa och en tydligare positionering mot lönsamma marknadssegment.
Förändrings- och besparingsprogrammet har nu börjat ge effekt och möjliggör för Hansen att repositionera sig på marknaden. Affärstempot inför 2012 är fortsatt tillfredsställande.
Omsättningen för Q3 når 26,1 MSEK (31,9 MSEK). Minskningen jämfört med föregående år beror på en
förskjutning i när projekten infaller under året. Ackumulerad omsättning för året uppgår till 103,7 MSEK
(80,4 MSEK) vilket ger en tillväxt på 29%.
Det operativa resultatet (EBITA) för kvartalet landar på 2,6 MSEK (0 MSEK) Resultatförstärkningen
beror dels på lägre omkostnader men även på positiva resultat från ett par större s.k. megaevent som
exempelvis Volvo Days. Ackumulerat resultat uppgår till 3,1 MSEK (-3,5MSEK).
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WALLMANS NÖJEN
Verksamhetsområde Dinnershow

(MSEK)

Nettoomsättning efter elim
EBITA
Elim/centralt
Summa

2011

2010

2011

2010

juli-sept

juli-sept

jan-sept

jan-sept

40,1

46,9

181,3

178,3

-20,2
1,4
-18,8

-15,5
-0,1
-15,6

-29,6
2,2
-27,4

-24,2
0,1
-24,1

Årets tredje kvartal kännetecknas i likhet med tidigare år av låg aktivitet innan spelsäsongerna har
kommit igång. I två av tre månader under kvartalet har huvuddelen av verksamheten stängt. Den lugna
perioden har bl.a. utnyttjats till att genomföra ombyggnationer och investeringar i framförallt Wallmans
salonger på Teatergatan, vilket redan har fått ett gott mottagande.
Omsättningen i Q3 uppgår till 40,1 MSEK (46,9 MSEK) och minskningen är främst relaterad till tappad
omsättning efter försäljningen av dotterbolaget AB Kolingen med restaurang Engelen den 31 maj 2011.
På jämförbara enheter har dock omsättningen ökat med nästan 6% för perioden.
Det operativa resultatet (EBITA) efter interna elimineringar uppgår för kvartalet till -18,8 MSEK (-15,6
MSEK). Minskningen om 3,2 MSEK förklaras av försäljningen av restaurang Engelen som redovisade en
vinst motsvarande period föregående år, en svag inledning på säsongen för Hamburger Börs och något
längre sommaruppehåll för Wallmans Salonger på Teatergatan p.g.a. ombyggnation av lokalerna.
Samtidigt har den nya showen på Wallmans Cirkusbygningen i Köpenhamn fått ett mycket gott
mottagande och visat en stark inledning på säsongen.
Under perioden har också Ingmari Pagenkemper rekryterats som VD för Hamburger Börs och hon
tillträder den 24 oktober.
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Finansiell ställning i koncernen
Likviditet och finansiering
Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 27,2 MSEK (57,2 MSEK). Utnyttjad
checkräkningskredit uppgick samtidigt till 16,7 MSEK (ej utnyttjad 100930).
Räntebärande skulder uppgår till 72,9 MSEK (46,8 MSEK). Nettoskulden uppgår till 42,2MSEK
(-13,9MSEK). Under tredje kvartalet har den långfristiga upplåningen ökat med 4,1 MSEK.
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick t.o.m. tredje kvartalet till -36,6 MSEK (-36,2
MSEK). Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 30,8% (31,1%).

Investeringar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgår under tredje kvartalet till 14,3 MSEK (0,1 MSEK).
Investeringarna består främst av investeringar i lokaler samt kontors- och arenainventarier i
Wallmans Nöjen och 2Entertain.

Upplysningar om avyttringar och förvärv
Inga avyttringar eller förvärv har skett under tredje kvartalet 2011.

Moderbolaget
Moderbolagets nettoomsättning under tredje kvartalet uppgår till 2,9 MSEK (1,2 MSEK) och
resultat efter finansiella poster till -1,3 MSEK (-0,6 MSEK).
Moderbolagets likvida medel uppgick vid periodens utgång till 0,01 MSEK (0,5 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 samt enligt Bokföringsnämndens Allmänna Råd
BFNAR 2007:1. Koncernens innehav av intresseandelar för Chat Noir AS, Oscarsteatern AB och
Ladies Night AB, redovisas likt tidigare enligt kapitalandelsmetoden.

Styrelsen
Den 30 augusti valdes Håkan Sträng till ny styrelseordförande i 2E Group efter Robert Mesterton,
som av personliga skäl och på egen begäran valde att avgå.
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Koncernens resultaträkning i sammandrag (tkr)

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
Aktuell skatt
Uppskjuten skatt
Periodens resultat

Genomsnittligt antal aktier, st
Resultat per aktie, kr

2011

2010

2011

2010

2010

juli-sept

juli-sept

jan-sept

jan-sept

helår

139 186

143 673

509 582

446 348

729 152

-144 082

-146 979

-536 152

-461 345

-703 629

-4 896

-3 306

-26 570

-14 997

25 523

-1 970

-1 932

-5 910

-5 616

-7 624

-6 866

-5 238

-32 480

-20 613

17 899

-842

-1 160

-1 515

-1 921

1 873

0

-

10 290

-

-

-480

-531

-609

-1 350

-1 994

-8 188

-6 929

-24 314

-23 884

17 778

-

-

-

-

-8 115

1 234

0

5 383

3 318

1 403

-6 954

-6 929

-18 931

-20 566

11 066

14 423 083 14 423 083 14 423 083

14 423 083

14 423 083

-0,48

-0,48

-1,31

-1,43

0,77

-0,35

-0,35

-0,90

-1,04

1,30

Resultat per aktie med återlagda
goodwillavskrivningar, kr
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Koncernens balansräkning (tkr)

Goodwill
Övriga immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

2011

2010

2010

30 sept

30 sept

31 dec

85 690

92 836

91 600

1 956

1 817

1 701

100 258

33 908

32 864

Finansiella anläggningstillgångar

8 607

8 975

13 646

Varulager

4 782

4 805

4 809

142 025

143 252

117 209

3 565

3 496

3 400

Kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
Likvida medel
Summa tillgångar
Eget kapital
Långfristiga skulder

1)

Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
1)

varav utnyttjad checkräkningskredit

Beviljad checkräkningskredit
Räntebärande fordringar
Räntebärande skulder

27 207

57 183

85 201

374 090

346 272

350 430

115 295

107 669

138 699

71 303

40 666

13 120

187 492

197 937

198 611

374 090

346 272

350 430

16 679

-

-

23 000

23 000

23 000

-

-

-

72 932

46 807

19 639
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Koncernens kassaflödesanalys (tkr)
2011
juli-sept

2010

2011

2010

2010

juli-sept jan-sept jan-sept

helår

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

-8 188

-6 929

-24 315

-23 884

17 779

7 120

7 371

14 142

19 889

9 903

-1 068

442

-10 173

-3 995

27 682

-1 068

442

-10 173

-3 995

27 682

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

-1 880

37

-26 420

-32 253

-9 410

-2 948

479

-36 593

-36 248

18 272

Likvida medel vid förvärv av dotterbolag

-

-9 925

-

-12 290

-7 811

Förvärvskostnader dotterbolag

-

-

-

-175

-175

Avyttring av dotterbolag

-

-

8 033

-

-

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

-

0

-

567

567

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-14 296

-987

-77 246

-2 131

-5 045

-14 296

-10 912

-69 213

-14 029

-12 464

Finansieringsverksamheten
Utnyttjad checkkredit
Upptagna lån
Amortering av skuld
Erhållen utdelning
Lämnad utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

759

-

16 679

4 091

-

40 254

-

-

-1 630

-2 047

-3 640

-6 141

-34 208

-

-2

-

-

-

-10 378

-10 378

-

0

-5 481

3 220

-2 049

47 812

-14 024

-12 482

-57 994

-66 796

-38 778

-16 519 -44 586

41 230

69 665

85 201

123 979

123 979

27 207

57 183

27 207

57 183

85 201
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Koncernens nyckeltal och data per aktie
Nyckeltal
Nettoomsättning, tkr

2011

2010

2011

2010

2010

juli-sept

juli-sept

jan-sept

jan-sept

helår

139 186

143 673

509 582

446 348

729 152

EBITA-marginal, %

-3,5%

-2,3%

-5,2%

-3,4%

3,5%

Rörelsemarginal, %

-4,9%

-3,6%

-6,4%

-4,6%

2,5%

Vinstmarginal, %

-5,9%

-4,8%

-4,8%

-5,4%

2,4%

Avkastning på sysselsatt kapital

-3,7%

-4,1%

-12,8%

-12,8%

11,4%

Avkastning på eget kapital

-5,9%

-6,2%

-14,9%

-16,7%

8,0%

Kassalikviditet, %

92,2%

103,0%

92,2%

103,0%

103,6%

Soliditet, %

30,8%

31,1%

30,8%

31,1%

39,6%

Nettoskuld, tkr

42 160

-13 872

42 160

-13 872

-68 962

Skuldsättningsgrad, %

63,3%

43,5%

63,3%

43,5%

14,2%

Medelantalet anställda

520

463

545

470

561

16,40

17,30

16,40

17,30

16,60

Antal aktier vid periodens utgång, st

14 423 083

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

14 423 083

-0,48

-0,48

-1,31

-1,43

0,77

7,99

7,47

7,99

7,47

9,62

-0,35

-0,35

-0,90

-1,04

1,30

Data per aktie
Börskurs per bokslutsdatum, kr

Resultat per aktie, kr
Eget kapital per aktie, kr
Resultat per aktie med återlagda
goodwillavskrivningar, kr
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Detta är 2E Group
2E Group är en av Nordens ledande producenter inom upplevelseindustrin. Bolaget 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 arenor som drivs med långa kontrakt där bland annat China Teatern, Oscarsteatern,
Hamburger Börs, Intima Teatern samtliga i Stockholm, Vallarnas friluftsteater i Falkenberg, Chat Noir i
Oslo samt Lisebergsteatern i Göteborg ingår. Sedan 1 juni 2011 äger dessutom koncernen Cirkusbygningen i Köpenhamn.
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 545 st (470 st).
2E Groups huvudkontor är beläget i Falkenberg.
2E Group består av tre dotterbolagskoncerner, 2Entertain (Teater, Musikal, Show & Artist), Hansen
Event & Conference (Möten) samt Wallmans Nöjen (Dinnershow). Gemensam administration och
resurscentralisering finns inom Ekonomi, Information, Marknad/Försäljning samt Affärsutveckling.

2E Group – aktien
Antal aktier 14 423 083 st. Antalet aktieägare per den 30 september 2011 är 2051 st (2088 st).
Tio största aktieägarna per den 30 september 2011
(Innehav avser både privat ägande samt via bolag)
WALLMAN, HANS ERIK

1 287 000 st

PSG SMALL CAP

1 106 105 st

LESLEY INVEST

1 083 346 st

CLAESSON, KRISTER

884 300 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 idag två olika nivåer, 1 000 aktier eller fler berättigar till Silver-nivån och
2000 aktier eller fler berättigar till Guld-nivån.
Som deltagare i 2E Groups Aktieägarprogram får du ta del av erbjudanden kring koncernens produkter
som exempelvis biljetter till smygpremiärer samt exklusiva nyhetsbrev och erbjudanden med förmåner.
Har du 1 000 aktier eller fler kontakta IR ansvarig Ia Lindahl Idborg på 070-181 59 71 alt.
ia.lindahl@2egroup.se för anmälan och mer information.
Antal deltagare i Aktieägarprogrammet per den 30 september 2011, 945 st.

Kommande preliminära informationstillfällen
•
•

Kapitalmarknadsdag Stockholm med Remium, 1 nov 2011
Bokslutskommuniké, 2 feb 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 20 oktober 2011 ca kl. 15:00.
Falkenberg den 20 oktober 2011
Tomas Gustafsson
Koncernchef/ CEO 2E Group AB (publ)
Bolagssäte:
2E Group AB (publ)
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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