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Stämmans öppnande 



2 
Val av ordförande vid 
stämman 



3 
Upprättande och 
godkännande av röstlängd 



4 
Val av justeringsmän 



5 
Prövning av om stämman 
blivit behörigen 
sammankallad 



6 
Godkännande av 
dagordning 



7 
Framläggande av 
 
Årsredovisningen och 
revisionsberättelsen, 
koncernredovisningen och 
koncernrevisions-
berättelsen 



  
Föredragning av 
revisionsberättelsen 
 
Huvudansvarig revisor  
Eva Carlsvi, 
PriceWaterhouseCoopers AB 



















VD och koncernchef 

Thomas Gustafsson 



2015 i korthet 
• Övergripande bra tillväxt men en nedgång 

inom Table Top, Centraleuropa. 
• Hygienproduktionen avslutad under kvartal 

två.  
• Koncentration av all kvarvarande produktion 

till Skåpafors genomförd. Fabriken i Dals 
Långed i ”malpåse”. 

• Fortsatt stark tillväxt på distributions-
marknaderna. 

• Stabil utveckling i Asien, affärsområdeschef 
”New Markets” placerad i Singapore. 

• Affärsområde Meal Service har en stark tillväxt 
och visar att affärsmodellen är framgångsrik. 

• Fortsatta satsningar på våra kärnområden 
attraktivitet, effektivitet och tillväxt. 



2015 i siffror 
• Nettoomsättningen* ökade med  

330 MSEK till 4 200 (3 870) MSEK.  
• Tillväxt* på 8,5 procent, i jämförbar 

valuta 4,4 procent. 
• Operativt resultat* ökade med  

76 MSEK till 528 (452) MSEK. 
• Operativ rörelsemarginal* ökade 

till 12,6 (11,7) procent. 
• Nettoskuld per 31/12  

584 (888) MSEK.  
• Nettoinvesteringar*  

161 (87) MSEK.  
• Operationella avskrivningar*  

121 (120) MSEK.  
* Avser kvarvarande verksamheter 



• Ökning av såväl försäljning som resultat, 
   starkt valutapåverkat.     
• Svag efterfrågan i Centraleuropa,  
   tillväxt i övriga marknader. 
• Stark tillväxt på servetter och vikande 
   efterfrågan på dukar. 
• Nettoomsättningen ökade till  

2 266 (2 179) MSEK.  
• Operativt resultat ökade till  

392 (373) MSEK. 
• Rörelsemarginalen ökade till  

17,3 (17,1) procent. 
 

Affärsområde Table Top 



 
MAT, 

MÄNNISKOR 
OCH DESIGN 
ÄR VIKTIGT 

FÖR OSS 
 



• Växer snabbare än marknaden, 10 %  
   under året som helhet. 
• Starkast relativ tillväxt i Tyskland. 
• Allt starkare efterfrågan på ecoecho 
   och kundspecifika lösningar. 
• Nettoomsättningen ökade till  

616 (555) MSEK. 
• Operativt resultat ökade till 

33 (19) MSEK. 
• Rörelsemarginalen ökade till 

5,3 (3,5) procent. 
 

Affärsområde Meal Service 





• Kraftig ökning av både försäljning och 
resultat främst pga helårseffekten från 
Paper+Design. 

• Nettoomsättningen ökade till  
1 063 (889) MSEK. 

• Operativt resultat ökade till  
84 (54) MSEK. 

• Rörelsemarginalen ökade till 
7,9 (6,1) procent. 
 

Affärsområde Consumer 



Innovation och nya kollektioner 



• Svag men stabil utveckling i Ryssland. 
• Fortsatt bra utveckling i Asien och på 
   distributionsmarknaderna. 
• Nettoomsättningen ökade till  

207 (195) MSEK. 
• Operativt resultat ökade till  

15 (1) MSEK. 
• Rörelsemarginalen ökade till  

7,4 (0,8) procent. 
 

Affärsområde New Markets 



Q1 2016 
• Svagare än föregående år främst beroende 

på kalendereffekt och en svagare valuta. 
• Fortsatt utmaning i Centraleuropa där 

efterfrågan på dukmaterial viker. 
• Negativa effekter från ett par större 

kontrakt, som tappades under 2015, inom 
affärsområde Consumer. 

• Nettoomsättningen* uppgick till 959 (985) 
MSEK. 

• Operativt resultat* uppgick till 87 (107) 
MSEK. 
 

*Avser kvarvarande verksamheter  

 
 



Utblick 

• Global trend att äta fler måltider utanför 
hemmet. 

• Starkare tillväxt inom take-away och 
catering än inom fullservicerestauranger. 

• HoReCa-marknaden i Europa i paritet med 
BNP. 

• Hög tillväxtpotential utanför Europa.  
 



VD och koncernchef 

Thomas Gustafsson 

TILL SIST… 
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9 
Redogörelse av arbetet i 
styrelsen och styrelsens 
utskott 
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Redogörelse för arbetet i 
revisionsutskottet 
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Redogörelse för arbetet i 
ersättningsutskottet 
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10 a 
Beslut om fastställelse av 
resultaträkning och 
balansräkning samt 
koncernresultaträkning och 
koncernbalansräkning 
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10 b 
Beslut om dispositioner 
beträffande bolagets vinst 
eller förlust 
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10 c 
Beslut om ansvarsfrihet åt 
styrelseledamöterna och 
verkställande direktören 
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11 
Redogörelse för 
valberedningens arbete 
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12 
Fastställande av antalet 
styrelseledamöter 
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13 
Fastställande av arvoden till 
styrelsens ordförande och 
övriga ledamöter samt till 
revisor  
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14 
Val av styrelseledamöter 
och styrelseordförande 
samt revisor 



Valberedningens förslag 
Magnus Yngen, styrelseordförande 
Johan Andersson 
Pauline Lindwall 
Alex Myers 
Pia Rudengren 
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15 
Styrelsens förslag till 
bemyndigande för styrelsen 
att fatta beslut om 
emission av aktier, 
teckningsoptioner och/eller 
konvertibler 
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16 
Styrelsens förslag till 
riktlinjer för ersättning till 
ledande befattningshavare 
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17 
Förslag till beslut om 
valberedning 



Stämmans  
avslutande 



Sv 
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