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Volatis affärsområden, april 2016 – mars 2017.

Affärsområdenas andel är inte beräknat proforma för de förvärv som skett under året varför 
förvärvade verksamheter i ovan beräkning endast ingår sedan tillträdesdagen för respektive 
verksamhet samt beräknas exklusive centrala kostnader.

Omsättning.

EBITA.

 Handel  48 % 1 545 Mkr
 Konsument  30 % 966 Mkr
 Industri  22 % 723 Mkr

 Handel  32 % 1 17 Mkr
 Konsument  39 % 146 Mkr
 Industri  29 % 108 Mkr

○ Nettoomsättning, Mkr  ○ EBITA, Mkr
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Mårten Andersson, 
vd, Volati

senaste tolv månaderna uppgår den organiska 
EBITA-tillväxten till 3 procent och mätt sedan 
2013 är den 9 procent i genomsnitt per år. Vi 
är trygga i att vi kommer att nå våra långsik-
tiga finansiella mål.

Vilken utveckling visar övriga  
affärsenheter?
Vi har under kvartalet verksamheter som går 
bättre än förväntat, några mycket bra, och 
några som kan prestera bättre. Besikta, Etiket-
toprintcom och Miljöcenter är affärsenheter 
som fortsatte prestera starkt under kvartalet 
medan me&i och NaturaMed Pharma inte når 
våra förväntningar när det gäller resultatet.

Hur ser det ut på förvärvsfronten?
Förväven av Akademibokhandeln inklusive 
Bokus och det mindre tilläggsförvärvet av Silo-
konsult till Tornum visar att vi har en mycket 
stark position på den svenska förvärvsmark-
naden. Det ger oss fortsatta möjligheter att 
förvärva bra bolag till rimliga värderingar.

Andra kvartalets resultat var svagare 
än motsvarande period föregående år. 
Vad beror det på?
Vinstminskningen gäller framför allt affärsen-
heten Corroventa som ingår i affärsområdet 
Industri. Corroventa driver Europas största 
uthyrningspark av avfuktningsmaskiner vilket 
betyder att efterfrågan styrs av väderförhållan-
dena. Under sommaren 2016 hade Corroventa 
en exceptionellt stark försäljning på grund 
av de stora översvämningar som inträffade i 
Europa, i år har dessa hittills i stort sett utebli-
vit. Men vi är trygga i att efterfrågan på Cor-
roventas produkter över tiden kommer att vara 
fortsatt mycket god.

Hur gör ni för att hantera den här typen 
av kortsiktiga svängningar?
Vi har sedan start fokuserat på styrning och 
utvärdering av verksamheternas utveckling 
med ett långsiktigt perspektiv och vi anser 
att Volatis verksamhet och utveckling bäst 
bedöms över längre tidsperioder. Under de 

”Ett resultatmässigt svagt kvartal men två 
framgångsrikt genomförda förvärv”. 

Deltagarna i den första kullen av Volati Mana-
gement Program har påbörjat sina anställ-
ningar inom Volatigruppen. Niklas Gustavsson 
(1) har utsetts till försäljningschef på Besikta, 
Caroline Sjödahl (2) är landschef Norge på 
me&i och Hanna Pettersson (3) är ny system-
chef på Ettikettoprintcom. 

Volati Management Program

Kommande  
finansiell  
information.

Delårsrapport 
januari – september 
2017 
9 November 2017

Bokslutskommuniké 
2017 
22 februari 2018

Volati slutförde 3 juli förvärvet av Akademi-
bokhandeln och Bokus som offentliggjordes 
den 17 maj 2017. Volatis ägarandel efter tillträ-
det uppgår till cirka 95 procent av aktierna i 
Akademibokhandeln och ledningen i bolaget 
kommer att ligga kvar med ett ägande om 
cirka 5 procent av aktierna. 

Volati slutför förvär-
vet av Akademibok-
handeln och Bokus
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nytt.

I korthet:
•	 Silokonsult är 

en leverantör av 
maskinutrustning 
och projektering 
inom spannmåls- 
och kvarnindustrin.

•	 Omsättningen 
uppgick till cirka 
60 miljoner kronor 
under det senaste 
räkenskapsåret.

•	 Tornum ingår i 
Volatis affärs-
område Industri, 
och utvecklar och 
tillverkar spann-
målshanteringsut-
rustning till lantbruk 
och spannmålsin-
dustrin.

FÖRVÄRVET AV Silokonsult stärker Tornums 
position som leverantör av spannmålshante-
ringsutrustning till industriella kunder i Sve-
rige. Silokonsult omsatte under det senaste 
räkenskapsåret som avslutades i april 2017 
cirka 60 miljoner kronor. Det senaste årets 
omsättning och resultat påverkades positivt 
av ett större projekt. Lönsamheten i bolaget 
varierar eftersom det är en projektberoende 
verksamhet men bolaget bedöms de senaste 
åren ha haft ett underliggande rörelseresul-
tat på i genomsnitt cirka 4 miljoner kronor 

Tornum förvärvar Silokonsult
Volatis affärsenhet Tornum 
AB har förvärvat samtliga 
aktier i Silokonsult Göran 
Persson AB, en svensk leve-
rantörer av maskinutrustning 
och projektering inom spann-
måls- och kvarnindustrin.

per år. Aktierna i Silokonsult Göran Persson 
AB förvärvas för en köpeskilling om 31,5 
miljoner kronor vilket inkluderar en bedömd 
nettokassa om cirka 18 miljoner kronor. 

Silokonsult projekterar och levererar 
maskinutrustning till spannmåls- och kvarn-
industrin i Sverige. Bolaget har sitt kontor i 
Skara, men genomför projekt i hela Sverige, 
och har ett starkt varumärke i branschen. 
Bolagets grundare, och tidigare ägare, Göran 
Persson kommer att vara fortsatt aktiv i bola-
get för att säkerställa en lyckosam integration 
av bolaget och dess anställda i Tornum- 
koncernen.

– Vi utvärderar kontinuerligt tillsammans 
med våra affärsenheter förvärvsmöjligheter 
som kan stärka deras konkurrenskraft och 
skapa värde. Tornum har, sedan det förvär-
vades av Volati 2003, genomfört tre tilläggs-
förvärv och jag är väldigt glad att Tornum 
fortsätter att utveckla sin verksamhet genom 
förvärvet av Silokonsult, säger Volatis vd  
Mårten Andersson.

VOLATI AB 
Engelbrektsplan 1 
114 34 Stockholm

08-21 68 40
info@volati.se
www.volati.se

VI SÖKER NYA FÖRVÄRV.  
Kontakta Voria Fattahi, 0722 – 20 55 06 
eller voria.fattahi@volati.se

Avsändare: 
Volati AB  
Engelbrektsplan 1
114 34 Stockholm


