
 
 

 
Pressmeddelande 2022-02-28 

 
Arbona publicerar bokslutskommuniké för perioden Januari – December 2021 
 

Juli – December 2021 
• Koncernens nettoomsättning uppgick till 

37,5 (28,4) MSEK. 
• Koncernens rörelseresultat uppgick till 5,0 

(1,0) MSEK. 
• Resultat från andelar i intresseföretag 

uppgick till 8,8 (1,1) MSEK. 
• Resultat från finansiella 

anläggningstillgångar uppgick till 50,6 
(122,0) MSEK. 

• Resultat från kortfristiga placeringar uppgick 
till 4,2 (1,3) MSEK. 

• Koncernens resultat efter skatt uppgick till 
66,7 (124,5) MSEK, varav 64,9 (123,8) 
MSEK är hänförligt till moderbolagets 
aktieägare. Vinst per aktie uppgick till 0,12 
(0,24) kr. 

 
 

Januari – December 2021 
• Koncernens nettoomsättning uppgick till 

64,0 (51,4) MSEK. 
• Koncernens rörelseresultat uppgick till    

1,2 (0,2) MSEK. 
• Resultat från andelar i intresseföretag 

uppgick till 11,2 (1,3) MSEK. 
• Resultat från finansiella 

anläggningstillgångar uppgick till 47,8 
(120,9) MSEK. 

• Resultat från kortfristiga placeringar 
uppgick till 9,2 (1,5) MSEK. 

• Koncernens resultat efter skatt uppgick till 
67,6 (123,0) MSEK, varav 66,1 (121,9) 
MSEK är hänförligt till moderbolagets 
aktieägare. Vinst per aktie uppgick till 0,13 
(0,23) kr. 

• Eget kapital uppgick vid periodens slut till   
1 462,4 (1 396,3) MSEK eller 2,80 (2,67) 
SEK per aktie. 

• Latenta övervärden i noterade innehav 
uppgick vid periodens slut till 275 (70) 
MSEK eller 0,53 (0,13) kr per aktie. 
 

 
Efter periodens slut har den negativa börsutvecklingen inneburit att per 2022-02-25 så har det latenta övervärdet 
minskat till ett latent undervärde om 12 MSEK.  
 
Den kompletta Bokslutskommunikén återfinns i bifogad pdf, samt på www.arbona.se . 
 
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 28 februari 2022, kl 07:20. 

 
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. 


