
  
VD Johan Eriksson kommenterar Poolias 
delårsrapport 1 januari  30 september 2007  

  
Poolia fortsätter att växa med lönsamhet  

Pooliakoncernen hade under tredje kvartalet intäkter på 328,6 Mkr, vilket är en ökning med 9% jämfört med 
samma period året innan. Totalt för niomånadersperioden ökade intäkterna med 12% till 988,7 Mkr. Liksom 
kvartalet innan skedde den största procentuella tillväxten inom Poolia Tyskland och inom vårdbolaget 
Dedicare.  

Rörelsemarginalen blev för kvartalet 5,9% vilket är något lägre än förra året. Även detta kvartal påverkas 
dock jämförelsen av den under 2006 upplösta reserven för avveckling inom den tyska verksamheten. Totalt 
för niomånadersperioden blev rörelsemarginalen 5,8%, och de högsta marginalerna återfinns inom 
verksamheterna i Sverige, Tyskland och Dedicare. De koncerngemensamma kostnaderna har ökat jämfört 
med föregående år, delvis som en följd av ökade centrala kostnader för att stödja verksamheterna utanför 
Sverige, delvis som en följd av det nyligen genomförda vd-bytet. Johan Eriksson tillträdde som Poolias vd 
och koncernchef den 1 oktober.  

Poolia Sverige hade under kvartalet en tillväxt på 7% till 173,5 Mkr. Den minskade tillväxttakten jämfört 
med första halvåret beror främst på lägre intäkter för verksamheterna i Stockholm och Region Öst. Vi vidtar 
nu åtgärder dels för att öka säljkraften i hela Sverigeorganisationen, och dels för att stabilisera personal-
omsättningen inom IT-verksamheten i Stockholm. Lönsamheten fortsatte att vara god under kvartalet och 
rörelsemarginalen blev 9,2%.  

Övriga Norden (Finland och Danmark) hade under kvartalet intäkter om 8,4 Mkr vilket är lägre än förra året. 
Detta beror dock delvis på att Poolias dåvarande verksamhet i Norge, som avvecklades senare under 2006, 
ligger med i tredje kvartalets siffror 2006. I Danmark är kandidatsituationen fortsatt svår vilket påverkat 
uthyrningsverksamheten negativt. Rekryteringsdelen visade däremot tillväxt. Rörelsemarginalen för Övriga 
Norden blev under kvartalet negativ.  

Poolia Tyskland fortsätter sin positiva utveckling och växte under kvartalet med 113% till 19,8 Mkr. För 
jämförbara enheter var tillväxten 118% och alla orter, både nyetablerade och mogna verksamheter, ökade 
sina intäkter under kvartalet. Även lönsamhetsmässigt fortsatte den positiva trenden och rörelsemarginalen 
för kvartalet blev 10,6%.  

I Storbritannien blev intäkterna för kvartalet 73,7 Mkr vilket är lägre än motsvarande period förra året. 
Rörelsemarginalen för kvartalet blev 0,0%. Processen med att minska andelen prispressade under-
leverantörskontrakt inom banksektorn har fortsatt även detta kvartal. Det tidigare utannonserade besparings-
programmet, omfattande 5 Mkr på årsbasis, har genomförts och alla kostnader i samband med detta har 
tagits under tredje kvartalet.  

Dedicare (fd Poolia Vård) fortsatte att utvecklas väl, både inom läkar- och sjuksköterskeverksamheten, och 
ökade sina intäkter under kvartalet med 74% till 53,2 Mkr. Rörelsemarginalen blev 9,6% vilket är den högsta 
kvartalssiffran någonsin för vårdverksamheten.    

För ytterligare information kontakta: 
Johan Eriksson, vd, tel 08-555 650 60 
Mats Påhlson, finansdirektör, tel 08-555 650 20 



2 (10)  

     
Poolias delårsrapport 1 januari  30 september 2007  

 

Intäkterna uppgick till 988,7 (886,5) MSEK 

 

Rörelseresultatet uppgick till 56,9 (56,4) MSEK 

 

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 58,6 (57,7) MSEK 

 

Resultatet efter skatt uppgick till 43,7 (41,8) MSEK 

 

Resultatet per aktie uppgick till 2,37 (2,26) SEK 

 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 49,0 (10,1) MSEK 

 

Johan Eriksson har tillträtt som ny vd och koncernchef för Poolia AB den 1 oktober   

Januari  September  

Intäkter 
Intäkterna för koncernen ökade med 12% till 988,7 (886,5) MSEK. Valutaförändringar har inte haft någon 
effekt på intäkterna under perioden. Starkaste tillväxten visar verksamheten i Tyskland och Dedicare. 
Sveriges tillväxt var 17%. Storbritanniens intäkter minskade. Personaluthyrning är det största tjänste-
området. Andelen rekrytering har varit oförändrad, 11%. I absoluta tal var yrkesområdet Ekonomi störst.   

Resultat 
Resultatet efter finansiella poster uppgick till 58,6 (57,7) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 56,9 (56,4) 
MSEK. Rörelsemarginalen var 5,8% (6,4). Utfallet föregående år inkluderade 5 MSEK i upplösning av 
omstruktureringsreserv i Tyskland. Poolia Sverige visade ett rörelseresultat på 60,4 (47,4) MSEK och 
rörelsemarginalen var 10,6% (9,7).  

Rörelseresultatet för Övriga Norden var 0,1 (0,9) MSEK. Tysklands rörelseresultat var sammantaget 5,8 
(1,2) MSEK och rörelsemarginalen 11,0% (3,3). Storbritanniens rörelseresultat för perioden var -6,6 (9,6) 
MSEK. Rörelseresultatet för Dedicare var 9,3 (4,4) MSEK och rörelsemarginalen 7,5% (5,8).   

Resultatet inkluderar verksamhet under uppbyggnad på två orter i Tyskland och fem orter i Storbritannien 
som sammanlagt har belastat rörelseresultatet med 13,7 (3,9) MSEK under perioden.  

Koncernens finansnetto uppgick till 1,7 (1,3) MSEK. Ofördelade moderbolagskostnader uppgick till -12,1  
(-7,1) MSEK.  

Skattesatsen för koncernen uppgick till 25% (28%).   

Tredje kvartalet  

Intäkter 
Intäkterna för koncernen ökade med 9% till 328,6 (302,5) MSEK. Valutaförändringar har inte haft någon 
effekt på intäkterna under kvartalet. Personaluthyrning är det största tjänsteområdet. Andelen rekrytering har 
ökat från 10% till 11%. I absoluta tal var yrkesområdet Ekonomi störst.  

Antalet arbetsdagar var under kvartalet 65 (65).  
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Intäkterna på den svenska marknaden visar en fortsatt tillväxt. För kvartalet uppgick intäkterna till 173,5 
(162,9) MSEK, vilket är en ökning med 7%. Tillväxten är lägre än tidigare under året pga lägre intäkter 
inom verksamheterna i Stockholm och Region Öst. Åtgärder vidtas för att dels öka säljkraften i hela 
Sverigeorganisationen, och dels för att stabilisera personalomsättningen inom IT-verksamheten i Stockholm.   

Intäkterna i Övriga Norden, som omfattar Danmark och Finland, var 8,4 (11,8) MSEK. Andelen rekrytering 
har ökat markant. I föregående års utfall inkluderas verksamheten i Oslo, som avvecklades i december 2006, 
med 1,4 MSEK.  

Intäkterna i Tyskland var 19,8 (9,3) MSEK. Intäkterna 2007 är uteslutande från kärnverksamheten, och 
motsvarande intäkt föregående år var 9,1 MSEK. Samtliga orter visar tillväxt, med den starkaste 
utvecklingen i München.   

I Storbritannien minskade omsättningen med 16% till 73,7 (88,0) MSEK. Minskningen jämfört med 
föregående år är delvis en effekt av att Poolia valt att lämna ett antal affärer inom banksektorn med låg 
marginal. Resultatet efter direkta kostnader (löner till konsulter) visar dock en positiv trend jämfört med 
tidigare i år på grund av en ökad andel rekrytering och bättre marginaler inom uthyrningsverksamheten.    

Dedicare (tidigare Poolia Vård), som omfattar verksamhet inom vård i Sverige och Norge, har sammantaget 
omsatt 53,2 (30,5) MSEK. Starkaste tillväxten är i Sverige.  

Resultat 
Resultatet efter finansiella poster uppgick till 19,9 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 19,4 (19,0) 
MSEK och rörelsemarginalen 5,9% (6,3).  

Rörelseresultatet i Poolia Sverige var 16,0 (13,5) MSEK. Rörelsemarginalen var 9,2% (8,3). 
Lönsamheten är god inom samtliga regioner.   

Rörelseresultatet för Övriga Norden var -0,4 (-0,4) MSEK. I föregående års utfall inkluderas verksamheten i 
Oslo, som avvecklades i december 2006, med -0,7 MSEK,  

Tysklands rörelseresultat var sammantaget 2,1 (-0,5) MSEK. Rörelsemarginalen var 10,6%. I utfallet 
föregående år inkluderas en upplösning av omstruktureringsreserv med 2,0 MSEK. Etableringar under 
uppbyggnad (kontoren i Düsseldorf och Köln) har gett ett negativt bidrag om 0,2 (0,3) MSEK.   

Storbritanniens rörelseresultat för perioden var 0,1 (5,4) MSEK. Verksamheten i London visar en positiv 
rörelsemarginal på 4,4% (6,9). Etableringar under uppbyggnad (kontoren i Bristol, Canary Wharf, 
Edinburgh, Glasgow och Reading) har gett sammanlagt 3,1 (0,5) MSEK i negativt rörelseresultat under 
kvartalet. Det tidigare utannonserade besparingsprogrammet, omfattande 5 MSEK på årsbasis, har 
genomförts och alla kostnader i samband med detta har tagits under tredje kvartalet. Programmet beräknas 
ge full effekt från och med fjärde kvartalet i år.  

Rörelseresultatet för Dedicare var 5,1 (2,6) MSEK och rörelsemarginalen 9,6% (8,5).   

Ofördelade moderbolagskostnader uppgick till -3,5 (-1,6) MSEK. De koncerngemensamma kostnaderna har 
ökat jämfört med föregående år, delvis som en följd av ökade centrala kostnader för att stödja 
verksamheterna utanför Sverige, delvis som en följd av det nyligen genomförda vd-bytet.   
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Information om rörelsegrenar och geografiska områden   

Jan  Sep  
Intäkter och rörelseresultat    

2007 
Jan-Sep 
Rörelsens 
intäkter 

2007 
Jan-Sep 
Rörelse- 
resultat  

2006 
Jan-Sep 
Rörelsens 
intäkter  

 
2006 
Jan-Sep 
Rörelse- 
resultat 

Poolia Sverige 570,3

 

60,4

 

489,5

 

47,4

 

Poolia Övriga Norden 28,3

 

0,1

 

37,9

 

0,9

 

Poolia Tyskland 52,6

 

5,8

 

36,3

 

1,2

 

Poolia Storbritannien 214,3

 

-6,6

 

246,9

 

9,6

 

Dedicare 123,2

 

9,3

 

75,9

 

4,4

 

Ofördelade 
moderbolagskostnader 

 

-12,1

  

-7,1

  

Summa  988,7

 

56,9

 

886,5

 

56,4

    

Jul  Sep  
Intäkter och rörelseresultat   

2007 
Jul-Sep 
Rörelsens 
intäkter 

2007 
Jul-Sep 
Rörelse- 
resultat  

2006 
Jul-Sep 
Rörelsens 
intäkter  

 

2006 
Jul-Sep 
Rörelse- 
resultat 

Poolia Sverige 173,5

 

16,0

 

162,9

 

13,5

 

Poolia Övriga Norden 8,4

 

-0,4

 

11,8

 

-0,4

 

Poolia Tyskland 19,8

 

2,1

 

9,3

 

-0,5

 

Poolia Storbritannien 73,7

 

0,1

 

88,0

 

5,4

 

Dedicare 53,2

 

5,1

 

30,5

 

2,6

 

Ofördelade 
moderbolagskostnader 

 

-3,5

  

-1,6

  

Summa  328,6

 

19,4

 

302,5

 

19,0

    

Likviditet och finansiering 
Koncernens likvida medel uppgick per den 30 september 2007 till 87,5 (85,1) MSEK. Kassaflödet från den 
löpande verksamheten var under perioden 49,0 (10,1) MSEK. Aktieutdelning har lämnats med 46,2 MSEK. 
Soliditeten uppgick till 56,8% (57,0).   

Investeringar 
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 11,6 (7,4) MSEK.    
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Medarbetare 
Antalet årsanställda har i genomsnitt uppgått till 2 134 personer (2 032). Per den 30 september 2007 uppgick 
antalet anställda till 2 473 personer (2 139).    

Moderbolaget 
I moderbolaget bedrivs övergripande koncernledning, utveckling samt finansförvaltning. Omsättningen 
under perioden uppgick till 7,7 (7,5) MSEK och resultatet efter finansiella poster till -1,8 (-6,2) MSEK. I 
finansiella poster ingår utdelning från dotterföretag med 9,8.   

Marknadsutveckling 
Efterfrågan har varit positiv under kvartalet på samtliga Poolias marknader. Detta gäller både för uthyrning 
och ännu mer uttalat för rekrytering. På flera av marknaderna är konkurrensen stor om kvalificerade 
kandidater, särskilt specialister inom IT och ekonomi.    

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
Risker och riskhantering finns beskrivet i Poolias årsredovisning för 2006. Riskerna kan sammanfattas i 
konjunkturförändringar, kund- och personberoende, lagstiftning och regleringar samt finansiella risker. 
Samma väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer för Poolia som förelåg vid 2006-12-31 föreligger per 2007-
09-30.    

Koncernens resultaträkning i sammandrag   

Jan-Sep Jan-Sep Jul-Sep  Jul-Sep Jan-Dec 
MSEK 2007 2006 2007  2006 2006

  

Rörelsens intäkter 988,7 886,5 328,6 302,5 1 212,4  
Personalkostnader -839,5 -756,5 -277,8  -258,0 -1 029,2  
Övriga kostnader -86,6 -71,0 -29,1  -24,7 -103,7  
Avskrivning anläggningstillgångar -5,7 -2,6 -2,3  -0,8 -4,8  
Rörelseresultat 56,9 56,4 19,4  19,0 74,7  
Finansiella poster 1,7 1,3 0,5  0,4 1,9  
Resultat efter finansiella poster 58,6 57,7 19,9  19,4 76,6  
Skatt -14,9 -15,9 -5,1  -5,7 -21,3  
Periodens resultat 43,7 41,8 14,8 13,7 55,3  

Resultat per aktie 
före utspädning, SEK 2,37 2,26  0,80 0,74 3,00  
Resultat per aktie 
efter utspädning, SEK 2,37 2,26  0,80 0,74 3,00      
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Koncernens balansräkning i sammandrag  

MSEK  2007-09-30 2006-09-30 2006-12-31 

 
Tillgångar 
Goodwill  99,6 99,3 99,5 
Övriga anläggningstillgångar  26,7 21,0 21,5 
Uppskjutna skattefordringar  7,4 7,1 7,4 
Kortfristiga fordringar  259,9 248,7 246,3 
Likvida medel  87,5 85,1 95,5 
Summa tillgångar  481,1 461,2 470,2  

Eget kapital och skulder 
Eget kapital  273,3 263,0 275,4 
Långfristiga skulder  0,2 0,7 0,5 
Kortfristiga skulder  207,6 197,5 194,3 
Summa eget kapital och skulder  481,1 461,2 470,2 
Ställda säkerheter och eventualförpliktelser  0,5 1,4 1,5    

Förändring av koncernens eget kapital    
Jan-Sep  Jan-Sep 

MSEK   2007 2006

 

Belopp vid periodens ingång   275,4 226,8 
Nyemission 0 0,3 
Utdelning -46,2 -4,6 
Omräkningsdifferenser   0,4 -1,3 
Periodens resultat   43,7 41,8 
Belopp vid periodens utgång   273,3 263,0    

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag   

Jan-Sep Jan-Sep Jul-Sep Jan-Dec  
MSEK 2007 2006 2007 2006 

 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 49,0 10,1 15,0 24,7 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -11,6 -7,4 -3,9 -10,8  
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -46,2 -4,4 - -4,4  
Periodens kassaflöde -8,8 -1,7 11,1 9,5   
Likvida medel vid periodens början 95,5 88,2 78,3 88,2  
Kursdifferens i likvida medel 0,8 -1,4 -1,9 -2,2  
Likvida medel vid periodens slut 87,5 85,1 87,5 95,5     
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Koncernens nyckeltal  
Jan-Sep Jan-Sep Jul-Sep Jul-Sep Jan-Dec   

MSEK 2007 2006 2007 2006 2006 

 
Rörelsemarginal, % 5,8 6,4 5,9 6,3 6,2  
Vinstmarginal, % 5,9 6,5 6,0 6,4 6,3  
Avkastning på sysselsatt kapital, %,    
(12 mån rullande) 29,1 1,1 - - 30,5  
Avkastning på totalt kapital, %,    
(12 mån rullande) 12,5 0,7 - - 17,8   

Soliditet, % 56,8 57,0 56,8 57,0 58,6  
Andel riskbärande kapital, % 56,8 57,0 56,8 57,0 58,6   

Antal årsanställda, genomsnitt 2 134 2 032 2 186 2 072 2 047  
Intäkter per anställd, TSEK 463 436 150 146 592   

Antal aktier, genomsnitt, 
före utspädning (000) 18 467 18 459 18 467 18 467  18 461  
Antal aktier, utestående, 
före utspädning (000) 18 467 18 467 18 467 18 467  18 467   

Antal aktier, genomsnitt, 
efter utspädning* (000) 18 467 18 459 18 467 18 467 18 461  
Antal aktier, utestående, 
efter utspädning* (000) 18 467 18 467 18 467 18 467 18 467   

Resultat per aktie, 
före utspädning, SEK 2,37 2,26 0,80 0,74 3,00   
Eget kapital per aktie, 
före utspädning, SEK 14,80 14,24 14,80 14,24 14,91   

Resultat per aktie, 
efter utspädning, SEK* 2,37  2,26 0,80 0,74  3,00   
Eget kapital per aktie, 
efter utspädning, SEK* 14,80 14,24 14,80 14,24 14,91    

*Avser utspädningseffekt av 2003  års utestående optionsprogram. Per 30 september 2007 finns inga 
utestående optioner.     
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag   

Jan-Sep Jan-Sep Jul-Sep  Jul-Sep Jan-Dec 
MSEK 2007 2006 2007  2006 2006

  
Nettoomsättning 7,7 7,5 2,6 2,5 10,7  
Personalkostnader -12,4 -8,5 -4,1  -3,0 -11,9  
Övriga kostnader -7,3 -5,8 -1,9  -1,3 -9,5  
Rörelseresultat -12,0 -6,8 -3,4  -1,8 -10,7  
Finansiella poster 10,2 0,6 4,2  0,2 7,1  
Resultat efter finansiella poster -1,8 -6,2 0,8  -1,6 -3,6  
Skatt 3,2 1,7 2,5  0,4 2,9  
Periodens resultat 1,4 -4,5 3,3 -1,2 -0,7    

Moderbolagets balansräkning i sammandrag  

MSEK  2007-09-30 2006-09-30 2006-12-31 

 

Tillgångar 
Andelar i koncernföretag  128,2 119,5 128,2 
Kortfristiga fordringar  65,8 72,8 127,2 
Likvida medel  46,8 40,8 41,4 
Summa tillgångar  240,8 233,1 296,8  

Eget kapital och skulder 
Eget kapital  235,1 230,3 279,9 
Kortfristiga skulder  5,7 2,8 16,9 
Summa eget kapital och skulder  240,8 233,1 296,8    

Händelser efter periodens utgång 
Den 1 oktober tillträdde Johan Eriksson koncernchef och vd för Poolia AB.  

Beslut har fattats om att kraftsamla verksamheten i Storbritannien till London (Holborn och Canary Wharf). 
Som en följd av detta kommer fyra mindre kontor att stängas, vilket medför en kostnad under fjärde 
kvartalet om 1 MSEK. Dessa fyra kontor omsatte under årets första nio månader 7,6 MSEK.   

Redovisningsprinciper 
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 samt årsredovisningslagen och för moderbolaget i 
enlighet med årsredovisningslagen. Koncernredovisning upprättas enligt IFRS. From 1 januari 2007 
tillämpas IFRS 7, tillägg till IAS 1 samt IFRIC 7, 8, 9 och 10. Dessa nya regler har inte påverkat denna 
rapport, men kommer att påverka Poolias årsredovisning för 2007. Samma redovisningsprinciper och 
värderingsmetoder har tillämpats som i den senaste årsredovisningen.   

Information om redovisning av kundavtal i Storbritannien 
Redovisningen avseende intäkter från ett kundavtal i Storbritannien har justerats, från brutto- till 
nettoredovisning. Förändringen har påverkat samtliga kvartal innevarande år, samt jämförelsesiffror från 
föregående år. Jämfört med tidigare redovisade siffror minskar koncernens intäkter med 2,7 MSEK för Q3 
2006, 6,1 MSEK för Q4 2006, 4,8 MSEK för Q1 2007 samt 4,3 MSEK för Q2 2007. Rörelseresultatet 
påverkas inte.    
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Kommande rapporttillfällen och årsstämma  

Bokslutskommuniké 2007  21 februari 2008 kl 08.00 
Årsstämma   14 april 2008 kl 16.00 
Delårsrapport jan  mar 2008  24 april kl 13.00 
Delårsrapport jan  jun  18 juli kl 13.00 
Delårsrapport jan  sep  29 oktober kl 08.00    

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av 
moderföretaget och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.    

Stockholm den 25 oktober 2007  

Björn Örås Per Uebel 
Styrelseordförande Styrelseledamot  

Curt Lönnström Mats Sundström 
Styrelseledamot Styrelseledamot  

Margareta Barchan Monica Caneman 
Styrelseledamot Styrelseledamot  

Johan Eriksson 
Verkställande direktör    
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Revisors rapport avseende översiktlig granskning  

Inledning 
Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Poolia AB (publ) för perioden 1 januari 2007 
till 30 september 2007. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och 
presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en 
slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.  

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning 
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 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 Revisionsstandard i Sverige RS 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 framkommit några omständigheter som ger oss 
anledning att anse att delårsrapporten inte i allt väsentligt är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 
34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.  

Stockholm den 25 oktober 2007  

Deloitte AB  

Jan Berntsson 
Auktoriserad revisor        

För ytterligare information kontakta: 
Johan Eriksson, vd, tel 08-555 650 60 
Mats Påhlson, finansdirektör, tel 08-555 650 20   
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