
 
 

 
Pressmeddelande 2021-02-26 

 
Arbona publicerar bokslutskommuniké för perioden Januari – December 2020 
 
 

Juli – December 2020 
• Koncernens nettoomsättning uppgick till 

28,4 MSEK (27,1) 
• Koncernens rörelseresultat uppgick till 1,0 

MSEK (-1,2). 
• Resultat från andelar i intresseföretag 

uppgick till 1,1 MSEK (-0,2). 
• Resultat från finansiella 

anläggningstillgångar uppgick till 122,0 
MSEK (0) 

• Resultat från kortfristiga placeringar uppgick 
till 1,3 MSEK (1,4). 

• Nedskrivning av finansiella 
anläggningstillgångar uppgick till -0,3 MSEK 
(-8,6). 

• Koncernens resultat efter skatt uppgick till 
124,5 MSEK (-8,7), varav 123,8 (-8,7) är 
hänförligt till moderbolagets aktieägare. Vinst 
per aktie uppgick till 0,24 kr (-0,12). 

 
 

Januari – December 2020 
• Koncernens nettoomsättning uppgick till 

51,4 MSEK (54,8). 
• Koncernens rörelseresultat uppgick till      

0,2 MSEK (-4,0). 
• Resultat från andelar i intresseföretag 

uppgick till 1,3 MSEK (14,2). 
• Resultat från finansiella 

anläggningstillgångar uppgick till 122,0 
MSEK (0) 

• Resultat från kortfristiga placeringar 
uppgick till 1,4 MSEK (0,7). 

• Nedskrivning av finansiella 
anläggningstillgångar uppgick till -1,1 MSEK 
(-8,6). 

• Koncernens resultat efter skatt uppgick till 
123,0 MSEK (1,8), varav 121,9 (1,8) är 
hänförligt till moderbolagets aktieägare. 
Vinst per aktie uppgick till 0,23 kr (0,02). 

• Eget kapital uppgick vid periodens slut till   
1 395,8 MSEK (134,8) eller 2,67 SEK per 
aktie (1,81). 

• Koncernens likvida medel och kortfristiga 
placeringar uppgick till 336,1 MSEK (16,8). 

 
 
 
  



 
 
Kommentarer till den finansiella utvecklingen 
Koncernens resultat efter skatt för helåret 2020 uppgick till 123,0 MSEK (1,8) och kan nästan i sin helhet 
förklaras av den bokföringsmässiga reavinst1 om 118,9 MSEK som uppstod när Arbonas innehav i Eastnine AB 
(publ) flyttades från kapitalförsäkring till aktiedepå. Det latenta övervärdet i kapitalförsäkringen minskade därmed 
med samma belopp.  
 
Eget kapital per aktie har under året ökat med 47%, från 1,81 kr/aktie till 2,67 kr/aktie. 
 
 
 
 
För ytterligare information vänligen kontakta: 

Martin Zetterström 
VD, Arbona AB (publ) 

Telefon: 0733-141406 
E-post: martin.zetterstrom@arbona.se  

 

Denna information är sådan information som Arbona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 26 februari 2026, kl 08:30. 

 
 
Om Arbona AB (publ): 
Arbona AB är ett investeringsföretag som skapar värden genom att långsiktigt äga och utveckla svenska bolag och 
fastigheter. Arbona ABs aktie är listad på NGM Nordic SME.  
  

 
1 I enlighet med de redovisningsprinciper (K3) som Arbona följer så uppstår en bokföringsmässig reavinst vid uttag ur 
kapitalförsäkring, om det kvarvarande marknadsvärdet i kapitalförsäkringen överstiger anskaffningsvärdet. 


