
Årsstämma 2012 i Empire AB 
 

Per Björkman, VD 



I.  Utvecklingen 2011 

II. Renodlingen 

III. Marknad och strategi 

IV. Framtidsutsikter 



Utvecklingen under året 

Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8)  

Rörelseresultatet uppgick till 8,5 MSEK (15,1) 

Rörelseresultatet rensat från kostnader av 

engångskaraktär uppgick till 13,9 MSEK 

Resultat efter finansnetto blev 2,1 MSEK (11,5) 

Räntekostnaderna uppgick till 6,0 MSEK (3,7) 



Finansiell utveckling 2011 

- kvarvarande verksamhet 

(MSEK) 2010 2011 Förändring 

Intäkter 83,8 101,5 +21% 

Kostnad sålda varor 56,7 72,3 +22% 

Bruttovinst 27,1 29,2 +8% 

Bruttomarginal 32,3% 28,8% -3,5% 

Resultat e finansnetto 3,3 1,7 -48% 



Händelser under året 

          
Avyttring 

SodaStream 

First North 

Premier 
Lönsamhet  

Nya 

agenturer 



Renodlingen 



Affären i korthet 

All verksamhet överfördes till nybildade dotterbolaget 

SodaStream Nordics AB 

Omfattar marknadsföring, försäljning samt 

administration, ekonomi och lager 

Det nya bolaget köptes kontant av SodaStream 

International Ltd 

Empire tillfördes 67 MSEK kontant plus royalty 

SodaStream och Empire samarbetar under en 

övergångsperiod 2012 



Motiv för affären 

Positivt för båda parter 

För Empire band verksamheten upp stora resurser 

Affären frigör kapital i Empire, ger stark kassa och 

slimmad organisation 

Affär i linje med Empires strategi som ledande 

oberoende distributör i Norden  

Gör att Empire kan satsa på befintliga och nya 

varumärken med potential 

SodaStream önskar äga sälj och distribution för 

kommande expansionssatsningar 



Effekter på balansräkningen 

Före Efter 

Eget kapital 52 MSEK  78 MSEK 

Kortfristiga ränte-

bärande skulder 
95 MSEK 0 

• Utdelning 1 SEK 

• Förbättrad likviditet  

 



Uppdelning av verksamhet 

”Nya” Empire 

• Kundorienterad nordisk 
organisation fokuserad 
på marknadsföring och 
försäljning med kontor i 

−Stockholm  

−Riga 

−Köpenhamn 

−Helsingfors 

• 6 varumärken 

• Ca 17 personer 

• Vd Per Björkman 

 

SodaStream Nordics AB 

• Marknadsförings- och 
försäljningskontor i 

− Stockholm 

− Oslo 

− Helsingfors 

−Köpenhamn 

• Lager och administrativt 
kontor i Löddeköpinge. 

•  kundavtal etc. 

•  Ca 40 personer 

•  Tf. vd Leon Paull 



Kvarvarande verksamhet 

”NYA” 

EMPIRE 

• Strategin ligger fast 

• Renodlad verksamhet med slimmad 
organisation inom marknadsföring och 
försäljning 

• Kundorienterad organisation istället för 
landsbaserad 

• Lägre kapitalbindning och en stark kassa 

• Väsentligt lägre fasta kostnader 

• Minskad omsättning, högre bruttomarginal 

• Utrymme för nya affärer 

• Strategin ligger fast 

• Renodlad verksamhet med slimmad 

organisation inom marknadsföring och 

försäljning 

• Kundorienterad organisation istället för 

landsbaserad 

• Lägre kapitalbindning och en stark kassa 

• Väsentligt lägre fasta kostnader 

• Minskad omsättning, högre bruttomarginal 

• Utrymme för nya affärer 

 



Marknad och strategi 



”Nordens största oberoende försäljnings- 

och distributions-företag inom hem- och 

hushållsprodukter” 

Empire 



Lokal nordisk plattform 

3,842 återförsäljare i hela Norden 

Anpassad organisation med lokal säljstyrka 

Marknadskännedom 

Attraktiv samarbetspartner  

för hela Norden/Baltikum 



Internationella varumärken 



C3 – Empires eget varumärke 

C3 kompletterar övriga produkter 

Marknadsledande på perkolatorer 

Samarbete med Löfbergs Lila inom kapslar 

Samarbete med Kungsörnen inom bak 

Nyligen introducerad i Norge, Finland, Danmark och Baltikum 



Nuvarande sortiment i C3 



Strategi för strukturerad tillväxt 

 Förvärv av nya varumärken och/eller företag 

 Ny distributionsplattform med skalbar struktur 

 Effektiv nordisk försäljningsorganisation 

 Outsourcing av icke kärnverksamhet 

 Kostnadseffektiv marknadsföring 

 Bolagisering av egna varumärket C3 



Framtid 



Framtidsutsikter 

 

 

• Empire rustat för fortsatta satsningar med 

stark kassa och låga kostnader 

 

 

• Fokus på kärnverksamheten 

 

 

• Fortsatt förbättring av volym och marginal 

i befintlig verksamhet 

• Nya agenturer kan tillföra minst 200 MSEK 

med en nettomarginal på ca 8 procent 



Summering 

• Renodlingen ger Empire kraft att nysatsa 

• Anpassad organisation – tydlig strategi 

• Satsning på befintlig varumärkesportfölj 

• Nya varumärken och förvärv i framtiden 

• Stark distributionsplattform att växa vidare från 

• Stort intresse för Empire som partner 

 

 

Nordens ledande oberoende distributör 



Tack 


