
2007 - ett händelserikt år



� DUROC AB

Duroc äger och utvecklar industri- och industrihandelsföretag. Koncernen 

är indelad i två affärsområden, industrihandel och teknik/produktion. 

Gemensamt för koncernens bolag är att de är stabila och har stor utveck-

lingspotential. De har djup kunskap om sin teknik och sina marknader och 

siktar på en ledande position inom sina respektive branscher. Som ägare 

bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Durocs B-aktie är noterad på OMX 

Nordiska Börs, Stockholm, Small Cap.

Det här är Duroc

Affärsområdet bedriver handel med verktygsmaskiner inklusive 

automationslösningar, verktyg, service, support och finansiering 

till verkstadsindustrin. 

Omsättning 2007  345,6 Mkr

RöRelseResultat 2007 18,9 Mkr*

antal meDaRBetaRe  107

sweDish tOOl  Försäljning av standardmaskiner.

wikman geRBeR  Försäljning av specialmaskiner/  

  automation.

tOOl CenteR  Försäljning av verktyg och tillbehör.

VislanDa maskin  Handel med nya och begagnade   

  maskiner.

Affärsområde industrihandel ingår i Duroc-koncernen från 

och med 2007-04-01.

aFFäRsOmRÅDe 

industrihandel
aFFäRsOmRÅDe 

teknik/produktion

Affärsområdet bedriver produktion av kundanpassade nisch-

produkter, konstruktionslösningar, specialbearbetning samt 

underhåll av komponenter till verkstads-, kraft-, process-,  

träförädlings- och transportindustrin.

Omsättning 2007  �13,7 Mkr

RöRelseResultat 2007 5,0 Mkr** 

antal meDaRBetaRe  171

DuROC engineeRing  Laserytbehandling för nytillverkning   

  och underhåll av komponenter.

DuROC tOOling  Konstruktion och tillverkning av   

  specialkomponenter.

DuROC Rail  Underhåll av järnvägshjul.

miCOR-gRuppen  Tillverkning av sågklingor.

*) Rörelseresultatet har belastats med centrala kostnader om �,8 Mkr (-) från Duroc AB. **) Rörelseresultatet har belastats med centrala kostnader om �,3 Mkr (0) från Duroc AB.
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Duroc Tooling,
Robertsfors
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Furuvik

Duroc, Täby
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Duroc Tooling, 
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Swedish Tool,
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under 2007 genomfördes viktiga förvärv

• Förvärvet av industrihandelsgruppen Swedish Tool  

 Holding AB genomfördes och kompletterades sedan  

 med maskinhandelsföretaget Ernst Gerber AB. 

• Förvärvet av sågklingetillverkaren Lamitec Tools AB  

 expanderade Micor-gruppen.

• En nyemission om � 000 000 aktier genomfördes   

 med anledning av förvärvet av Swedish Tool Holding.

• Omsättningen uppgick till 560,4 Mkr (199,5).

• Rörelseresultatet blev �1,7 Mkr (1,�).

• Resultatet efter skatt blev 16,0 Mkr (�8,0).

• Soliditeten vid årets utgång uppgick till 56 % (77 %).

• Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick  

 vid årets utgång till 86,8 Mkr (91,6).

nyckeltal (Belopp i tkr) 

För definititioner se sid �� 2007 2006 2005 2004 2003

Resultaträkning

Nettoomsättning 560 447 199 480 �03 66� 19� 499 �1� 559

Rörelseresultat �1 709 1 189 -5 514 -14 041 -30 184

Rörelsemarginal - % 3,9 0,6 -�,7 -7,3 -14,�

Resultat efter skatt 15 965 �7 98� 8 347 �0 0�5 -�9 687

Nettoresultat/aktie �,49 5,�5 1,57 3,76 -5,57

Avkastning på eget kapital efter skatt - % 7,� 16,9 5,7 14,0 0,0

Balansomslutning 463 539 �33 713 �07 489 199 886 181 397

Eget kapital �58 464 178 856 151 191 14� 530 1�� 067

Soliditet - % 56 77 73 71 67

Skuldsättningsgrad  0,� 0,1 0,1 0,1 0,1

Årets kassaflöde -5 335 54 531 3 071 -� 07� -�3 743

Börsvärde 197 880 156 670 157 �03 83 663 61 �8�

Investeringar (exkl förvärv av bolag) 19 555 15 �78 17 033 8 733 3 583

Fou - kostnader 0 1�5 1 677 � 059 4 856

Medelantal anställda �38 167 185 187 �00
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Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 560,4 Mkr 
(199,5). Rörelseresultatet blev �1,7 Mkr (1,�) och resulta-
tet efter skatt blev 16,0 Mkr (�8,0).
 Under våren – sommaren �007 genomförde vi förvärven 
av de sammanslagna industrihandelsföretagen Swedish 
Tool AB – Wikman Tool AB, vilka därefter kompletterades 
med förvärvet av Ernst Gerber AB. Vi utökade även Micor-
gruppen genom förvärvet av sågklingetillverkaren Lamitec 
Tools AB. 
 I samband med denna expansion bildade vi två övergri-
pande affärsområden: affärsområde industrihandel och 
affärsområde teknik/produktion.

affärsområde industrihandel har   
ökat sina marknadsandelar
Affärsområde industrihandel består av Swedish Tool Hol-
ding med åtta dotterbolag. Affärsområdet bedriver handel 
med verktygsmaskiner inklusive automationslösningar, 
verktyg och service till verkstadsindustrin. Med hänsyn till 
att stora resurser lagts på integrationen av de förvärvade 
bolagen har affärsområdet levererat ett starkt resultat för 
�007. Omsättningen uppgick till 345,6 Mkr (-) och rörel-
seresultat blev 18,9 Mkr (-). Swedish Tool – Wikman Tool-
bolagen konsoliderades in i Duroc-koncernen från och 
med den 1 april och Ernst Gerber från och med den 1 juli. 
Marknaden för verktygsmaskiner ökade med 30 % under 
�007 jämfört med föregående år. Swedish Tool Holding-
gruppen ökade sin marknadsandel och vi summerar över 
�00 sålda verktygsmaskiner under �007. Orderstocken var 
vid ingången av �008 rekordstor.

affärsområde teknik/produktion har   
växt organiskt och genom förvärv
I affärsområde teknik/produktion har vi samlat våra pro-
ducerande och teknikbolag. Affärsområdet omsatte �13,7 
Mkr (198,4) med ett rörelseresultat om 5,0 Mkr (10,1).
 Vi har växt dels genom förvärvet av sågklingetillverkaren 
Lamitec Tools, dels organiskt inom både Duroc Engine-
ering och Duroc Tooling. Lamitec Tools konsoliderades 
in i Duroc-koncernen per den 1 juni och Micor-gruppen 
omsatte på helåret 6�,9 Mkr (58,5). Duroc Engineering 
omsatte 41,7 Mkr (35,5) och Duroc Tooling 5�,0 Mkr 
(38,�). Duroc Rails omsättning blev lägre än föregående 
år, 61,6 Mkr (71,7). Det beror på en tillfällig förändring 
av produktmixen. Dock är rörelsemarginalen om ca 10 % 
god. Duroc Rails rörelseresultat uppgick till 5,8 Mkr (8,9). 
även Duroc Tooling har haft en rörelsemarginal om 
ca 10 % med ett rörelseresultat om 4,9 Mkr (�,7).  

VD har ordet

” 2007 var ett     
starkt år.

Vi har genomfört   
tre förvärv.

Vi trefaldigade    
omsättningen    
på årsbasis.

Vi nådde 
vårt bästa 
rörelseresultat    
någonsin.

”
(Rörelseresultaten för affärsområden och 

bolag ovan har belastats med centrala 

kostnader från moderbolaget Duroc AB 

(publ), se även förvaltningsberättelsen 

under Moderbolaget.)
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Duroc Rails verksamhet bedrivs i en relativt stabil och geo-
grafiskt avgränsad marknad. Godstrafik på järnväg ökar 
kontinuerligt och speciellt malmtrafiken i norra Sverige 
utgör en viktig del av Duroc Rails volym. 
 Micor-gruppen upplevde under slutet av �007 en 
vikande efterfrågan. Förvärvet av Lamitec Tools och de 
samordningsvinster samt det bredare erbjudande gruppen 
tillsammans förfogar över, ska stärka Micors position. 
Dock kommer ytterligare åtgärder att krävas för att skapa 
lönsamhet. Under mars �008 har vi inlett förhandlingar 
i syfte att flytta Lamitecs verksamhet till Micors lokaler i 
Laholm.
 Det är med glädje jag summerar �007. Integrationen av 
genomförda förvärv har varit framgångsrik. Samtidigt är 
Duroc fortsatt finansiellt starkt och vi är därmed rustade 
för ytterligare förvärv.
 Jag vill tacka alla våra medarbetare för mycket goda 
insatser under �007 och ser fram emot en fortsatt positiv 
utveckling av Duroc-koncernen �008.

Erik Albinsson
VERKSTäLLANDE DIREKTöR OCH KONCERNCHEF

Duroc Engineerings rörelseresultat om -3,3 Mkr (-3,4) är 
till största del hänförligt till kostnader för uppstart och 
slutkvalificeringar av den mobila lasern. Micor-gruppen 
hade ett negativt rörelseresultat om -�,4 Mkr (1,9), vilket 
ej är tillfredsställande. 

Rustade för fortsatt tillväxt
Den gynnsamma konjunkturen har naturligtvis påverkat 
våra verksamheter positivt under �007, men utvecklingen 
är också en följd av en medveten verksamhetsstyrning i 
våra dotterbolag. Under �008 kommer vi att arbeta vidare 
med integrationen av de förvärvade bolagen i Swedish 
Tool Holding-gruppen. Effekten av realiserade synergier i 
form av en effektivare organisation och merförsäljning till 
befintliga kunder, kommer att ge ytterligare resultat under 
det kommande året.
 Inom Duroc Engineering kommer den mobila lasern 
från och med �008, successivt att generera positivt bi-
drag, både genom stationära och mobila uppdrag. 
 De investeringar som vi genomfört i Duroc Tooling 
under �007 ger ett gott utgångsläge för fortsatt expan-
sion inom flyg-, kraft- och försvarsindustrin. Ytterligare 
investeringar för ökad produktionskapacitet kommer att 
genomföras under �008.
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nyemission 2 000 000 aktier
Årsstämman den 9 maj �007 beslutade om 
en nyemission om � 000 000 B-aktier. De 
nyemitterade aktierna utgjorde dellikvid i 
förvärvet av Swedish Tool Holding AB. Efter 
genomförd affär och emission förändrades 
ägarbilden i Duroc, se separat tabell.

aktiekapital
Efter årets nyemission ökade aktiekapitalet i 
Duroc AB (publ) till 7 3�8 900 kronor, fördelat 
på 7 3�8 900 aktier, varav 350 000 utgjordes 
av A-aktier och 6 978 900 av B-aktier. Det to-
tala antalet röster ökade till 10 478 900 mot 
tidigare 8 478 900. Varje A-aktie motsvarar 
tio röster, medan varje B-aktie motsvarar en 
röst. Kvotvärdet per aktie är en krona.

utdelning 
Durocs aktieägare ska kunna förvänta sig 
en rimlig utdelning i förhållande till bolagets 
resultat, men även rimlig i förhållande till 
bolagets kapitalbehov. Styrelsen föreslår en 
utdelning för �007 om 1,50 kronor per aktie. 
Den föreslagna utdelningen är baserad på en 
avvägning mellan koncernens kapitalstruktur 
och framtida expansionsmöjligheter.

Duroc-aktiens utveckling 2003-2007

tio största aktieägarna per 2007-12-31     

 antal antal summa Röster Röster kapital 
ägare  aktier a aktier B antal antal i % i %

AB TRACTION 1�5 000 1 �36 650 1 361 650 � 486 650 �4 19

NIVEAU HOLDING AB 155 000 50 696 �05 696 1 600 696 15 3

BRICAD HOLDING AB 70 000 584 035 654 035 1 �84 035 1� 9

NAECO AB 0 539 980 539 980 539 980 5 7

REMIUM AB 0 367 970 367 970 367 970 4 5

FöRSäKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA pENSION 0 ��7 500 ��7 500 ��7 500 � 3

LäNSFöRSäKRINGAR SMÅBOLAGSFOND 0 177 000 177 000 177 000 � �

THEORÉN, OLOV 0 160 500 160 500 160 500 � �

ANDERSSON, ANDERS 0 154 07� 154 07� 154 07� 1 �

NORGESVEIJEN VENTURES AS 0 131 000 131 000 131 000 1 �

öVRIGA AKTIEäGARE 0 3 349 497 3 349 497 3 349 497 3� 46

summa 350 000 6 978 900 7 328 900 10 478 900 100 100

Duroc-aktien

Durocs B-aktie är noterad på OMX Nordiska Börs, Stockholm, Small Cap. Under 

�007 omsattes totalt 3,5 (�,7) miljoner aktier till ett värde av 111 Mkr (80). Den 

dagliga genomsnittsomsättningen var 14 483 aktier (10 988) eller 456 tkr (3�3). 

 Aktiekursen var vid inledningen av året �8,9 kronor och vid årets slut �7,0 kronor. 

Årshögsta för Duroc-aktien var 38,0 kronor och noterades den �6 juli medan års-

lägsta var �5,� kronor och noterades den 5 december. Antalet aktieägare vid årets 

utgång uppgick till � 495.

Bemyndiganden 
Årsstämman den 9 maj �007 beslutade att 
styrelsen ska inneha ett bemyndigande att 
besluta om nyemission om maximalt   
3 000 000 aktier med avvikelse från aktie-
ägarnas företrädesrätt. Styrelsen har ej 
nyttjat bemyndigandet.
 Årsstämman beslutade även att styrelsen 

ska inneha ett bemyndigande att besluta 
om återköp av egna aktier serie B, högst så 
många att bolagets innehav vid var tid inte 
överstiger 10 % av samtliga aktier i bolaget. 
Styrelsen har ej nyttjat bemyndigandet.

Optioner 
Inga optioner finns utställda av bolaget. 
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aktiekapitalets utveckling

År  transaktion  kvotvärde  Förändring  totalt  antal  antal  totalt 
  per aktie  av aktiekapital  aktiekapital  aktier  aktier  antal 
  kronor  kronor  kronor  a  B  aktier

199�  Bildande av bolaget 100  50 000  50 000  500  0  500

1993  Nyemission  100  600 000  650 000  6 500  0  6 500

1995  Nyemission  100  34 �00  684 �00  6 500  34�  6 84�

1995  Split  1  0  684 �00  650 000  34 �00  684 �00

1996  Nyemission  1  300 000  984 �00  650 000  334 �00  984 �00

1996* Nyemission  1  �00 000  1 184 �00  �50 000  934 �00  1 184 �00

1997  Nyemission  1  59� 100  1 776 300  375 000  1 401 300  1 776 300

1998 Fondemission  1  1 776 300  3 55� 600  750 000  � 80� 600  3 55� 600

1999 Nyemission  1  1 776 300  5 3�8 900  750 000  4 578 900  5 3�8 900

�000  -  1  0  5 3�8 900  750 000  4 578 900  5 3�8 900

�001  -  1  0  5 3�8 900  750 000  4 578 900  5 3�8 900

�00� - 1 0 5 3�8 900  750 000 4 578 900  5 3�8 900

�003 - 1 0 5 3�8 900  750 000 4 578 900  5 3�8 900

�004 - 1 0 5 3�8 900  750 000 4 578 900  5 3�8 900

�005 - 1 0 5 3�8 900  750 000 4 578 900  5 3�8 900

�006* - 1 0 5 3�8 900  350 000 4 978 900  5 3�8 900

�007 Nyemission 1 � 000 000 7 3�8 900  350 000 6 978 900  7 3�8 900

* Omstämpling från A- till B-aktier har skett.

svenska respektive utländska ägare

   % av kapital  % av röster

Svenska fysiska ägare 38 �7

Svenska juridiska ägare 57 70

Utländska ägare 5 3

totalt   100  100

Duroc-aktien     

(kronor om ej annat anges) 2007 2006 2005 2004 2003

Antal aktier vid periodens slut 7 3�8 900 5 3�8 900 5 3�8 900 5 3�8 900 5 3�8 900

Genomsnittligt antal aktier 6 40� 873 5 3�8 900 5 3�8 900 5 3�8 900 5 3�8 900

Antal utestående optioner 0 0 0 0 100 000

Rörelseresultat / aktie   3,39 0,�� -1,03 -�,63 -5,57

Rörelseresultat / aktie efter full utspädning 3,39 0,�� -1,03 -�,63 -5,47

Nettoresultat / aktie   �,49 5,�5 1,57 3,76 -5,57

Nettoresultat / aktie efter full utspädning �,49 5,�5 1,57 3,76 -5,47

Eget kapital / aktie 35,�7 33,56 �8,37 �6,74 ��,90

Eget kapital / aktie efter full utspädning 35,�7 33,56 �8,37 �6,74 ��,50

Kassaflöde från den löpande verksamheten / aktie 3,89 1,64 �,96 1,7� -0,63

Årets kassaflöde / aktie -0,83 10,�3 0,58 -0,39 -4,45

Börskurs vid årets slut �7,00 �9,40 �9,50 15,70 11,80

Börskurs / eget kapital per aktie efter full utspädning 0,77 0,88 1,04 0,59 0,5�

Utdelning / aktie 1,50* 0,00 0,00 0,00 0,00

Marknadsvärde vid årets slut (tkr) 197 880 156 670 157 �03 83 664 6� 881

* Styrelsens förslag till utdelning.     

 

innehav antal aktier

antal  antal % av an- % av  marknads-
aktier  aktieägare tal ägare röster värde tkr

1–500  1 74� 70 3 9 46�

501–1000 �95 1� � 6 91�

1001–5000 330 13 8 �1 764

5001–10000 75 3 6 15 596

10001–15000 15 1 � 5 �51

15001–�0000 5 0 1 � 586

�0001– 33 1 78 136 309

totalt  2 495 100 100 197 880
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Duroc äger och utvecklar industri- och industrihandelsverksamheter. Koncernens bolag 

indelas i två övergripande affärsområden, industrihandel och teknik/produktion. Verksam-

heterna är rustade att drivas självständigt utifrån sina respektive tekniska och marknads-

förutsättningar. Duroc är en aktiv ägare som ska bidra till utvecklingen av koncernens 

bolag. Koncernen ska växa, dels organiskt, dels genom förvärv. potentiella förvärvsobjekt 

ska ha en sund affärsverksamhet. produkterna ska ha en betydande teknisk höjd, samt 

det ska finnas en utvecklingspotential för såväl bolaget som för koncernen i sin helhet. 

Rörelseresultat Duroc-koncernen per kvartal 2006-2007
Mkr
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Durocs årsstämma den 9 maj beslutade att 

förvärva Swedish Tool Holding AB. Förvärvet 

innefattade de då nyligen sammanslagna 

maskinhandelsföretagen Swedish Tool AB 

och Wikman Tool AB. Kort därefter komplet-

terades gruppen genom förvärvet av verk-

samheten i maskinhandelsföretaget Ernst 

Gerber AB. Hösten och vintern har ägnats 

åt att strukturera gruppen och identifiera sy-

nergier. Tillsammans representerar gruppen 

över 60 internationella maskintillverkare. 

Förutom de svenska bolagen finns dotterbo-

lag i Norge, Danmark och Baltikum.

Swedish Tool Holding-gruppen är indelad i 

fyra huvudverksamheter:

•  Swedish Tool, som säljer standard-  

 maskiner, i huvudsak koreanska Doosan.

•  Wikman Gerber, inriktade på special-

 lösningar som robotceller och hela   

 produktionsliner.

•  Tool Center, som erbjuder verktyg,   

 tillbehör och förnödenheter.

•  Vislanda Maskin, som köper och   

 säljer begagnade och nya maskiner.

Under �007 kompletterades även Micor-

gruppen genom förvärvet av sågklingetill-

verkaren Lamitec Tools AB. Gruppen utgör 

nu norra Europas största sågklingetillverkare 

med en årsproduktion om ca 150 000 

klingor. Micor och Lamitec Tools har var för 

sig starka varumärken och den breddade 

produktmixen är en styrka i sig som skapar 

möjligheter att ta ytterligare marknadsan-

delar. 

 Genom förvärven har Duroc trefaldigat 

koncernens omsättning på årsbasis.

under 2007 genomfördes flera förvärv

Strategi för 
kapitaltillväxt

Omsättning Duroc-koncernen per kvartal 2006-2007
Mkr
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Förvärv
Duroc ska genomföra förvärv av främst industri- och industri-
handelsverksamheter. Verksamhetens produkter ska ha en 
betydande teknisk höjd och säljas till kunder inom verkstad och 
industri. Förvärven ska i grunden ha en sund affärsverksamhet 
samt förutsättningar att utvecklas. Duroc ska aktivt söka och 
genomföra tilläggsaffärer till de befintliga verksamheterna och 
på så sätt öka tillväxttakten i dessa.

strategi 
Duroc ska bedriva en diversifierad verksamhet med låg 
riskprofil. Inom ägda verksamheter ska det finnas en 
ledning med stort kunnande om verksamhetens teknik 
och marknad. Varje verksamhet ska utvecklas efter sina 
förutsättningar. I den mån synergier kan förekomma mel-
lan olika verksamheter ska denna utnyttjas. Duroc ska vara 
en aktiv ägare som ska bidra till utvecklingen av respektive 
verksamhet.

• Duroc ska ständigt utvärdera och fortsätta arbetet med  
 att öka produktivitet och marginaler inom sina verksam- 
 hetsområden. 

• Duroc ska växa organiskt genom ökade marknads- och  
 försäljningssatsningar inom marknadssegment med  
 tillväxtpotential. 

• Duroc ska löpande utvärdera förvärvsobjekt som har  
 potential att utvecklas med Duroc eller något av Durocs  
 dotterbolag som ägare.

affärsidé
Duroc ska genom förvärv, utveckling och försäljning 
av främst industri- och industrihandelsverksamheter 
generera kapitaltillväxt.

utveckling
Duroc ska agera utifrån ett långsiktigt ägarperspektiv. Investering-
ar och produktutveckling ska ske utifrån ett industriellt perspektiv 
och alltid kopplat till kundnytta. En strategi för respektive verk-
samhet ska utvecklas från den aktuella verksamheten och dess 
marknad. En långsiktigt god intjäningsförmåga ska skapas.

exit
Duroc ska ha en långsiktig syn på sitt ägande i de olika 
verksamheterna. En ny ägare kan förvärva verksamheten om 
sådan kan förväntas utveckla verksamheten bättre än Duroc.

Rörelseresultat Duroc-koncernen 2003-2007
Mkr

Omsättning Duroc-koncernen 2003-2007
Mkr
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Bra beslut fattas nära kunden

Att dotterbolagen har stor frihet och handlingsutrymme skapar goda förutsättningar för att 

behålla entreprenörskapet i bolagen. Varje dotterbolag utformar sin egen strategi utifrån sina 

respektive förutsättningar. Duroc ABs roll är att aktivt stödja bolagen samt att styra genom att 

sätta upp mål. Målstyrningen är i första hand inriktad på lönsamhet och tillväxt.

Dotterbolagens affärserbjudanden bygger på att i nära samverkan med kunder och   
samarbetspartners identifiera behov och erbjuda kundanpassade lösningar.

Flera av Durocs dotterbolag erbjuder helhetslösningar 
som även innefattar service och support.
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aFFäRsOmRÅDe 

Affärsområde industrihandel bedriver handel med verktygsmaskiner 

inklusive automationslösningar, verktyg, service, support och finansiering 

till verkstadsindustrin.

 Här ingår Swedish Tool Holding AB med åtta företag som säljer 

verktygsmaskiner, tillbehör och service i Sverige, Norge, Danmark och 

Baltikum. Swedish Tool Holding-gruppen består av Swedish Tool, Wik-

man Gerber, Tool Center, Vislanda Maskin, Tool Center Danmark samt 

Wikman Tool Center Norge. Swedish Tool har dotterbolag i Estland och 

Lettland för bearbetning av den baltiska marknaden. 

 Gruppen ingår i Duroc-koncernen från och med den 1 april �007 och 

omsatte därefter 345,6 Mkr (-) med ett rörelseresultat* om 18,9 Mkr (-).

affärsområde industrihandel    

Belopp i mkr 2007 2006

Omsättning 345,6 -

Rörelseresultat* 18,9 -

Rörelsemarginal i % 5,5 -

Antal medarbetare vid årets slut 107 -

Omsättning per medelantal anställd 4,4 -

Förädlingsvärde per medelantal anställd 1,� -

Affärsområde industrihandel ingår i Duroc-koncernen från och med 2007-04-01.

* Rörelseresultatet har belastats med centrala kostnader om �,8 Mkr (-) från Duroc AB.

DUROC AB (PUBL)

aFFäRsOmRÅDe
inDustRihanDel

aFFäRsOmRÅDe
 teknik/pRODuktiOn

swedish tool holding aB

Wikman Gerber ABSwedish Tool AB
Tool Center 

Försäljnings AB
Vislanda Maskin AB Wikman Tool Center AS

Tool Center 
Danmark ApS

Swedish Tool OÜ Estland

Swedish Tool SIA Lettland

industrihandel

Wikman Gerber

Swedish Tool

Tool Center

Vislanda Maskin

Försäljning av specialmaskiner/
automation.

Försäljning av standardmaskiner.

Försäljning av verktyg och 
tillbehör.

Handel med nya och begagnade  
maskiner.
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Swedish Tool Holding AB bildades genom att Swedish Tool AB, 
Wikman Tool AB, Tool Center Försäljnings AB samt Vislanda Maskin 
AB gick samman årsskiftet �006/�007. Den nya gruppen förvärva-
des av Duroc i maj �007. Därefter har i juli �007 även Ernst Gerber 
AB förvärvats och fusionerats med Wikman Tool AB och tillsammans 
bildar de Wikman Gerber AB. 
 Totalt har gruppen drygt 100 medarbetare och huvudkontoret 
ligger i Täby.

produkter
Företagen i Swedish Tool Holding-gruppen representerar tillsam-
mans ett heltäckande produktutbud med ett 60-tal internationella 
verktygsmaskintillverkare. De erbjuder utbildning och finansierings-
lösningar samt en eftermarknadsservice inkluderande service och 
support. Swedish Tool erbjuder standardmaskiner, främst korean-
ska Doosans standardmaskinprogram. Wikman Gerber står för 
specialmaskinerna och framtagning av automationslösningar och 
hela produktionsceller. Chiron och MAG-gruppen är stora maskin-
tillverkare som Wikman Gerber representerar. Via Tool Center sker 
försäljningen av verktyg och tillbehör samt förnödenheter. Tool 
Center erbjuder ett komplett program för skärande och hållande 
verktyg, detaljuppspänning och miljö. Vislanda Maskin representerar 
ett antal maskintillverkare inom plåtomformning och laserskärning. 
Därutöver erbjuder de köp och försäljning av begagnade maskiner.

marknad
Swedish Tool Holding-gruppen är en av de tre ledande aktörerna 
inom verktygsmaskinhandel i Sverige. Den gynnsamma konjunkturen 
har bidragit till att marknaden för verktygsmaskiner har ökat med 30 
procent under �007 och Swedish Tool Holding ökade under året sina 
marknadsandelar.

Framtid
Swedish Tool Holding kommer att arbeta vidare med att realisera 
synergier mellan de förvärvade bolagen. Effekter i form av en effek-
tivare organisation och merförsäljning till befintliga kunder, kommer 
att ge ytterligare resultat under det kommande året. Gruppen har ett 
övergripande mål att bli störst i Norden.

kvalitet, miljö och ledningssystem
Swedish Tool AB är ISO-certifierade enligt ISO 9001:�000. Inom 
Swedish Tool Holding-gruppen ingår i integrationsarbetet att alla 
ingående företag ska arbeta enligt samma koncept. I planen ingår 
bland annat att samordna företagens affärs- och verksamhetssystem.

swedish tool holding-gruppen
Swedish Tool Holding-gruppen är en av Nordens och Baltikums största 

leverantörer av verktygsmaskiner, verktyg, tillbehör, service och support till 

verkstadsindustrin.

swedish tool aB ‡ 

wikman gerber aB ‡ 

tool Center Försäljnings aB ‡

Vislanda maskin aB ‡

– Swedish Tool Holding-gruppen ska bli 
den största maskinleverantören i Norden. 
Den bredd i produktprogrammet, som vi 
kan erbjuda våra kunder är en oslagbar 
styrka, säger Jürgen Engelbrecht, vd för 
Swedish Tool Holding AB.

I september �007 deltog Swedish Tool Holding-
gruppen tillsammans med sina leverantörer på 
EMO i Hannover, Europas största verktygsma-
skinsmässa. Koreanska Doosan på bilden, som 
Swedish Tool representerar, visade �6 maskiner 
på en monteryta om 1745 kvm. MAG-gruppen, 
vars maskintillverkare Wikman Gerber represen-
terar, hade nära dubbelt så många nya maskiner 
på dubbelt så stor yta.
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swedish tool aB
är exklusiv representant i Sverige och Baltikum för den sydkore-
anska verktygsmaskintillverkaren Doosan. Med Doosan tillhör 
Swedish Tool de tre största leverantörerna i Sverige. Dotterbola-
gen i Estland och Lettland har på kort tid blivit ledande inom sina 
respektive marknader med Doosan. 

wikman gerber aB 
är exklusiv representant för ett antal västeuropeiska, i huvud-
sak tyska, maskinleverantörer. Företaget representerar bland 
andra Chiron och MAG-gruppens maskintillverkare, det vill säga 
Hessapp, Hüller Hille, Cross Hüller Ex-Cell-O Lamb och FMS. 
 Wikman Gerber inriktar sig mot större projektbaserade affärer. 
Företaget är specialiserade på framtagning av automations-
lösningar och hela produktionsceller, speciellt anpassade efter 

puma MX�100 är Doosans nyaste fler-
funktionsmaskin med världens modernaste 
Fanuc styrsystem. Den visas för första gången 
i Sverige i Swedish Tools monter på mässan 
Verktygsmaskiner i Göteborg i maj �008.

Hüller Hilles fleroperationsmaskin NBH �90 
är en storsäljare hos Wikman Gerber.

Doosan har under de senaste åren haft en genomsnittlig tillväxt 
på �� procent globalt, är för tillfället topp fem på världskartan, 
men siktar på att bli nummer ett. Swedish Tool når framgång 
framförallt med Doosans standardmaskinprogram, som säljs till en 
bred kundbas av både större och mindre företag.

kundens produktionsbehov. Kunderna återfinns främst inom bil-, 
verkstads- och stålindustrin och Wikman Gerber arbetar ofta med 
förmedling av provisionsaffärer som sluts direkt mellan kunden 
och maskinleverantören.
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tool Center Försäljnings aB 
är gruppens verktygs- och tillbehörsleverantör. Företaget har ett 
komplett program uppdelat på hållande och skärande verktyg, 
detaljuppspänning, mätning och miljö. Bland leverantörerna finns 
bland andra BIG, Blaser och Ceratizit. 

Vislanda maskin aB
i Småland är specialiserade på försäljning av nya och begagnade  
verktygsmaskiner. Företaget säljer plåtbearbetande maskiner från 
holländska Darley, laserskärmaskiner från italienska prima Industrie 
samt är agenter för taiwanesiska Hartford och spanska Ibarmia när 
det gäller fleroperationsmaskiner för skärande bearbetning.

Ingen maskin är bättre än sina verktyg. 
Drivna, hållande och skärande verktyg, 
chuckar och utsug utgör en viktig del av 
Tool Centers produktutbud. på bilden 
verktyg till en svarv.

Verksamheten i småländska Vislanda Maskin 
har 100-åriga anor. Från början försåg man 
jordbruks-, boskaps- och skogsnäringen 
med allt från verktyg till bult. Sedan mer 
än 30 år bedriver man handel med nya och 
begagnade verktygsmaskiner. 
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aFFäRsOmRÅDe 

Affärsområde teknik/produktion bedriver produktion av kundanpassade nischpro-

dukter, konstruktionslösningar, specialbearbetning samt underhåll av komponenter. 

Kunderna finns inom verkstads-, kraft-, process-, träförädlings- och transportindustrin. 

 I affärsområdet ingår företag verksamma inom olika områden och branscher. Dessa 

är Duroc Engineering-företagen i Umeå och Göteborg, Duroc Tooling-företagen i 

Olofström och Robertsfors, Duroc Rail i Luleå och Micor-gruppen som består av Micor 

i Laholm och Furuvik samt Lamitec Tools i Kalmar.

 Affärsområdet omsatte under året �13,7 Mkr (198,4) med ett rörelseresultat* om 

5,0 Mkr (10,1).

teknik/produktion

Duroc Tooling

Duroc Engineering

Duroc Rail

Micor

Konstruktion och tillverkning av 
specialkomponenter.

Laserytbehandling för nytillverkning 
och underhåll av komponenter.

Underhåll av järnvägshjul.

Tillverkning av sågklingor.

affärsområde teknik/produktion    

Belopp i mkr 2007 2006

Omsättning �13,7 198,4

Rörelseresultat* 5,0 10,1

Rörelsemarginal i % �,3 5,0

Antal medarbetare vid årets slut 171 163

Omsättning per medelantal anställd 1,4 1,�

Förädlingsvärde per medelantal anställd 0,9 0,8

* Rörelseresultatet har belastats med centrala kostnader om �,3 Mkr (0) från Duroc AB.

DUROC AB (PUBL)

aFFäRsOmRÅDe
inDustRihanDel

aFFäRsOmRÅDe
 teknik/pRODuktiOn

Duroc Engineering 
i Göteborg AB

Duroc Engineering 
i Umeå AB

Duroc Tooling 
i Olofström AB

Duroc Tooling 
i Robertsfors AB

Duroc Rail AB Micor Holding AB

Micor AB

Micor Slipcenter i Furuvik AB

Lamitec Tools AB

Gomex Tools Ltd

Normigo Iberica S.L.
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produkter
Duroc Engineering tillverkar och reparerar komponenter till kunder 
inom OEM-, kraft-, massa- och papper-, gruv- och stål- samt 
processindustrin. Kunderna är såväl slutförbrukare inom kraft-och 
processindustri som marknadsledande tillverkare inom applikations-
områden för ventiler, kopplingar, glidlager, axlar, valsar, verktyg 
och hydraulik. En växande produkt är bi- och multimetaller. Med 
hjälp av laserteknik kan man till exempel förena stål, hårdmetall 
och lagermetaller i olika kombinationer och därmed skräddarsy en 
komponents egenskaper relaterade till friktion, korrosion, slitage 
och hållfasthet.

marknad 
Internationellt finns ett antal aktörer inom laserytbehandling, vilka i 
huvudsak är högt specialiserade inom enstaka komponenter, oftast 
med anknytning till försvars-, rymd- och flygindustrin. Inom det 
traditionella området termisk sprutning återfinns flera konkurrenter 
och marknaden präglas av kostnadsbaserad prissättning, mindre ak-
törer och varierande kvalitetsnivå. Inom kärnkraftsindustrin är Duroc 
Engineering en leverantör av avancerad renovering/nytillverkning 
av säkerhetsrelaterade system. positionen utgör en bas för fortsatt 
exploatering av mobila laserytbehandlingstjänster. 

Duroc engineering

Framtid
I takt med ökande krav på miljöhänsyn, prestanda och tillgänglig-
het inom industrin ökar efterfrågan på att kunna återanvända och 
uppgradera metalliska komponenter. Leveranstider och prisbild inom 
stålindustrin innebär även en ökad efterfrågan på konstruktion och 
utveckling av nya verktyg och komponenter som bimetallösningar. 
Det mobila laserkonceptet stärker affärserbjudandet tekniskt, logis-
tiskt och geografiskt .

kvalitet, miljö och ledningssystem 
Duroc Engineering är certifierade enligt ISO-9001 och ISO-3834 
för mobila och stationära arbeten. Godkännanden finns från flera 
betydande kundgrupper, vilka auditerar och certifierar enligt egna 
system. Av särskild vikt är svenska kärnkraftsindustrins godkännande 
för leverans av Durocbehandlade trycksatta delar till kärnkraft-
verkens primärkrets. Godkännandet ges för en treårsperiod och 
förnyades i februari �006. Organisationen har IWE-svetskompetens, 
Sellicha registrering och andrepart leverantörsrevidering av Vatten-
fall, för att svara upp till kraven från kärnkraftsindustrin. 

Duroc Engineering i Umeå AB och Duroc Engineering i Göteborg AB erbjuder renovering 

och nytillverkning av industrikomponenter, baserat på laser- och traditionell ytbehandling. 

Under året har slutkvalificeringar av den mobila lasern genomförts och från och med 

�008 är den i produktion med såväl mobila som stationära uppdrag. 

Inom kärnkraftsindustrin renoverar 
Duroc engineering komponenter i 
säkerhetsrelaterade system.
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produkter
Duroc Tooling i Robertfors erbjuder konstruktion, tillverkning och 
bearbetning av verktyg, fixturer och komponenter. produkterbju-
dandet präglas av enstyckstillverkning eller korta serier av komplexa 
detaljer med högt teknikinnehåll. Företaget erbjuder helhetsåtagan-
den från konstruktion och projektledning till funktion och uppfölj-
ning. Duroc Tooling i Olofström AB är specialiserat på laserhärdning 
av plåtformande och klippverktyg och komponenter till kunder 
inom verkstads- och fordonsindustrin. parallellt med detta driver 
man verksamhet avseende logistik och verktygsunderhåll till Volvo 
personvagnar i Olofström. 

marknad
Företagen levererar till fordons-, verkstads-, flyg-, försvars- och kraft-
industrin. Tillsammans med Duroc Engineering har Duroc Tooling 
i Robertsfors ökat sina leveranser av avancerade komponenter till 
flyg- och kraftindustrin. Duroc Tooling i Robertsfors konkurrerar 
både med svenska och utländska tillverkare av verktyg. Inom kom-
ponentsidan konkurrerar företaget med olika svenska tillverkare. 
Duroc Tooling i Robertsfors arbetar med en kundstruktur som kräver 
god kvalitetssäkrings- och dokumentationsförmåga samt ett högt 
ingenjörskunnande och företaget nischar sig genom att erbjuda mer 
avancerade komponenter och system som exempelvis fixturer till 
fordons- och flygindustrin. 

Duroc tooling

Framtid
Hög kompetens och kvalitet ger en stark konkurrenskraft inom ut-
valda marknadsområden. Beslut om investeringar för �008 ska öka 
kapaciteten ytterligare. Förstärkning inom marknad och försäljning 
har startats upp under året, bland annat för en bättre geografisk 
täckning i södra Sverige. ökad marknadssatsning avseende avance-
rade komponenter ska öka volymerna ytterligare. 

kvalitet, miljö och ledningssystem
Duroc Tooling säkrar sina produktionsprocesser genom material- 
och produktionsstyrningssystem och säkerställda rutiner för kon-
struktion, produktion, marknad och administration. processerna 
övervakas och utvecklas kontinuerligt. Duroc Tooling i Olofström har 
kvalitetsrutiner som uppfyller kraven för att leverera produkter och 
tjänster till kunder inom bilindustrin, exempelvis Volvo, SAAB och 
Jaguar. Företaget är i miljöhänseende godkänt för att bedriva 
inhouse-verksamhet hos Volvo personvagnar AB. Duroc Tooling i 
Robertsfors har lång erfarenhet av de mest kvalitetskrävande mark-
naderna som kärnkraft och flyg. Företaget är certifierat enligt ISO 
9001 och ISO 14001 samt anmälningspliktigt enligt Miljöbalken. 

Under �007 stärkte Duroc Tooling i Robertsfors AB sin position som leverantör av avancerade 

komponenter, fixturer och verktyg. Bland annat erhölls ett antal order från flyg- och försvars-

industrin med god framtida potential. Företaget har under året investerat i utökad kapacitet 

med målsättningen att fortsätta växa inom denna sektor och beslut om ytterligare investerings-

program har tagits. Duroc Tooling i Olofström ABs verksamhet avseende logistik och verktygs-

underhåll erhöll förlängning av avtalet till och med tredje kvartalet �008.

Duroc tooling i Robertsfors har nischat sig 
genom att erbjuda komplexa detaljer med 
högt teknikinnehåll till bland annat flyg- och 
försvarsindustrin.

Duroc tooling i Olofström erbjuder laserhärd-
ning av exempelvis klipp- och formverktyg och 
komponenter som kugghjul, axlar och chuckar.



17DUROC AB

produkter
Duroc Rail erbjuder fullservice avseende underhåll av järnvägshjul, 
innefattande främst svarvning, lagerrevisioner och omstomning. 
Komplett åtagande avseende kundens hjulpool erbjuds inklusive 
transporter, underhåll och administration av hjulpool.
 Inom affärsområde Duroc Welding erbjuds laserhybridsvetsning 
av höghållfast plåt i stora format, med egen utvecklad teknik. 

marknad
Godstrafiken på järnväg ökar kontinuerligt. Fler privata aktörer på 
järnvägssidan innebär en större komplexitet på reservdelar samtidigt 
som priserna på tjänster pressas. Duroc Rails styrka är att snabbt 
anpassa sig till förändringarna och att alltid tillhandahålla den bästa 
och snabbaste servicen. Marknaden är geografiskt begränsad och 
Duroc Rail har ungefär en tredjedel av den svenska marknaden. 
 Inom affärsområde Duroc Welding erbjuds höghållfast plåt i bred-
der över två meter. Dessa dimensioner har tidigare endast erbjudits 
av grovplåtverk till ett betydligt högre pris. Efterfrågan har ökat 
under �007. I synnerhet transportsektorn är en intressant mark-

Duroc Rail

nad, där den breda plåten används till golv, flakbottnar, väggar och 
vagnskorgar.

Framtid
Marknaden är geografiskt begränsad och på lång sikt stabil eller 
möjligen sakta ökande. Trenden med ökade järnvägstransporter, 
ökade axellaster och fler aktörer fortsätter. Duroc Rail måste anpassa 
sig till dessa förändringar för att behålla sin starka position. Säsongs-
variationerna och även variationer mellan år kommer att vara 
fortsatt stora. 

kvalitet, miljö och ledningssystem
Järnvägsstyrelsen övervakar noga säkerheten i branschen, vilket 
innebär rigorösa verksamhetskrav. Duroc Rails ledningssystem 
uppfyller kraven i ISO 9001:�000 samt ISO 14001:�004 fullt ut. Mer 
än 95 % av Duroc Rails transporter sker på järnväg, vilket är ett mil-
jövänligt transportslag. Duroc Rail följer noga upp förbrukningen av 
lösningsmedel och jobbar ständigt med nya förbättringar. Exempel-
vis har förbrukningen av kemikalier mer än halverats på fem år.

Duroc Rail AB i Luleå är en etablerad leverantör av hjulservice till i huvudsak 

svenska järnvägsoperatörer. I Duroc Rail ingår även affärsområdet Duroc 

Welding som levererar laserhybridsvetsning av höghållfast plåt. 

Duroc welding erbjuder laserhybridsvetsning av 
höghållfast plåt i stora format. Inom transport-
sektorn efterfrågas dessa till flakbottnar, golv, 
väggar och vagnskorgar.
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produkter
produktprogrammet riktar sig mot krävande materialbearbetningar 
av trä-, metall- och plast/laminat med höga krav på bearbetnings-
precision och processhantering. Högkvalitativa produkter marknads-
förs över hela världen under de välrenommerade varumärkena Mi-
cor®, Gomex®, Lamitec® och Nordic®, vilka står för hög kvalitet, 
professionalism, långsiktighet och service. 

marknad
Marknaden bearbetas målmedvetet via de egna dotterbolagen i Sve-
rige, Spanien och England samt distributörer och agenter i ett 40-tal 
länder vilka tillsammans når ca � 000 slutkunder. Micor-gruppen 
har en ledande position på den nordiska och baltiska marknaden. I 
Spanien och Storbritannien är Micor-gruppen också väl positione-
rade. I övriga Europa utvecklas Micors position vidare, framförallt på 
den tyska marknaden. I Sydamerika har Micor en särställning inom 
sågverken. 
 Träbearbetningsindustrin utgör det främsta marknadssegmentet 
för Micor-gruppen, med fokus på sågverk, hyvlerier, limfogstillver-
kare, golvtillverkare, möbeltillverkare och snickerier världen över. 
Andra viktiga applikationer är metallbearbetning för kapning och 
bearbetning av icke-järnmetaller, samt applikationer inom livsmedels-
industrin och räddningstjänsten. 

micor-gruppen

Inom de kvalitetskrävande segmenten konkurrerar Micor-gruppen 
med ett antal både lokala och mer internationella aktörer med säte 
framförallt i Tyskland och Italien. 

Framtid
Under �008 kommer integreringen av tillverkningsenheterna att 
fortsätta. Den lägre takten inom den svenska sågverksindustrin som 
noterats under det sista kvartalet �007, gör att rationaliseringar 
och sänkta fasta kostnader kommer att prioriteras. Efter �007 års 
utgång har förhandlingar inletts avseende att flytta verksamheten i 
Kalmar till Laholm. Genom att samla alla resurser under samma tak 
förväntas kostnadsmassan minskas samtidigt som volymerna ska 
bibehållas.

kvalitet, miljö och ledningssystem 
Micor-gruppen är tredjepartscertifierade enligt ISO 9001 och ISO 
14001. Företaget är tillståndspliktigt enligt Miljöbalken eftersom 
företaget förbrukar mer än � 000 liter koncentrerad kylvätska. Den 
tillståndspliktiga produktionen motsvarar nästan 100 % av bolagets 
omsättning. öppenhet i redovisning samt erforderliga resurser 
för att kontinuerligt minska miljöpåverkan ska bidra till en hållbar 
miljöutveckling. 

Micor-gruppen utvecklar, tillverkar och marknadsför högkvalitativa cirkulära sågklingor och bandsågblad med 

hårdmetallskär för kapning och profilering av trä-, metall och plast/laminatfabrikat. Gruppen består av moderbo-

laget Micor Holding AB, dotterbolagen Micor AB i Laholm, Lamitec Tools AB i Kalmar, Micor Slipcenter i Furuvik 

samt försäljningsbolagen Gomex Tools i England och Normigo Iberica i Spanien. Under �007 dominerades 

verksamheten av fortsatt arbete mot fokusering på kärnverksamheten - nytillverkning av sågklingor. Som ett led i 

detta avvecklades under året slipverksamheten i det engelska bolaget, samtidigt som gruppen expanderade med 

förvärvet av Lamitec Tools per den 1 juni. 

Högkvalitativa produkter marknadsförs
över hela världen under de välrenom-
merade varumärkena Micor®, Gomex®, 
Lamitec® och Nordic®.



19DUROC AB

Duroc-koncernen har en decentraliserad or-
ganisation och ett kundorienterat arbetssätt. 
Det skapar korta beslutsvägar och ett större 
ansvar för varje enskild individ, med möjlighet 
att påverka såväl organisationen som sin 
egen arbetsroll. Att se möjligheter och lös-
ningar och att tänka affärsmässigt är viktiga 
ingredienser i det dagliga arbetet. I den mån 
det finns synergier mellan Durocs dotterbolag 
sker samarbeten och utbyten av kompetens 
och erfarenheter mellan bolagen och dess 
medarbetare. Det är viktigt att alla medarbe-
tare ges möjlighet till vidareutveckling. 
 Många av Durocs medarbetare har fått 
sin kunskap genom lång erfarenhet av sin 
bransch, sina produkter och kundapplikatio-
ner, medan andra injicerar ny kunskap från 
forsknings- och akademiska miljöer. Denna 
mix ger Duroc en intressant utväxling och po-
tential i sin fortsatta utveckling. Att fortsätta 
attrahera kreativa medarbetare som kan driva 
utvecklingen framåt är viktigt. Durocs dotter-
bolag träffar varje år studenter vid universitet 
och högskolor i bland annat Umeå, Luleå, 
Stockholm och Göteborg.

Durocs medarbetare

Durocs företagskultur präglas av affärsmannaskap. Dotterbolagens affärserbjudanden 

bygger på att i nära samverkan med kunder och samarbetspartners identifiera behov och 

erbjuda kundanpassade lösningar. Medarbetarnas kompetens, förmåga och motivation att 

ständigt finna nya lösningar och nya vägar, är en avgörande faktor för Durocs framgång.

Duroc hade i medelantal �38 (167) med-
arbetare under �007 och vid årets utgång 
uppgick antalet anställda till �81 (163). 
ökningen kommer av förvärven av Swedish 
Tool Holding-gruppen och Lamitec Tools.
 Med förvärvet av industrihandelsgruppen 
Swedish Tool Holding förändrades medar-
betarstrukturen i koncernen. Andelen som 
arbetade med försäljning ökade under året 
till 37 % (11 %). 15 % (14 %) arbetade 
inom ledning och administration och 48 % 
(75 %) inom produktion. Andelen kvinnor 
utgjorde 15 % (16 %). 

utrymme för individen
Att respektera individen är en grundläg-
gande värdering hos Duroc. Mångfald och 
utrymme för individen skapar en dynamisk 
organisation. Oavsett kön, etnisk eller 
religiös bakgrund, civilstånd eller sexuell 
läggning ska alla ges samma möjligheter till 
utveckling. Duroc ser varje individ utifrån 
dennes potential och förmåga.

 Försäljning 37 %

 Ledning/administration 15 %

 produktion 48 %

37 %

15 %

48 %

personalstruktur 2007
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Styrelsen

sten-Åke aronsson

Åsensbruk. Född 1945. Ledamot sedan 
�007. Arméingenjör. Tidigare chef för 
Volvo powertrain Nordamerika samt 
innehaft ledande befattningar inom 
bland annat Saab-Scania och SKF. Eget 
konsultbolag, främst som manage-
mentkonsult. Oberoende i förhållande 
till bolaget och dess ägare.
Antal aktier: 0.

lennart pihl

Helsingborg. Född 1950. Ledamot sedan 
�006. Civilekonom. Tidigare vd i Bong-
Ljungdahl AB och Acrimo/Metallhyttan. 
Managementkonsult i eget bolag bland 
annat som Senior Advisor till invest-
mentbanken EVLI. Styrelseordförande i 
MultiQ AB och Incordia AB, styrelseleda-
mot i Readsoft AB, Effnet Holding AB, 
Formpipe AB och Heatex AB. Oberoende 
i förhållande till bolaget och dess ägare.
Antal aktier: 0.

Bo Richter

Täby. Född 1948. Ledamot sedan 
�007. Huvudägare och vd i Bricad 
Holding AB, vd i Vallentuna Cen-
trum AB. Oberoende i förhållande 
till bolaget, beroende i förhål-
lande till bolagets ägare.
Antal aktier via delägt bolag:  
70 000 A, 584 035 B.

petter stillström

Stockholm. Född 197�. Ledamot och ord-
förande sedan �007. Ekonomie Magister. 
Vd för AB Traction. Bland annat ledamot i 
AB Traction och Nilörngruppen AB samt i 
ett antal onoterade bolag i Tractions intres-
sesfär. Oberoende i förhållande till bolaget, 
beroende i förhållande till bolagets ägare.
Antal aktier via bolag: Delägare i Niveau 
Holding AB som äger 155 000 A, 50 696 B.

klas Åström

Stockholm. Född 1959. Leda-
mot sedan �007. Civilekonom. 
CFO AB Traction. Styrelse-
ledamot i ett antal onoterade 
företag i Tractions intressesfär. 
Oberoende i förhållande till 
bolaget, beroende i förhållande 
till bolagets ägare.
Antal aktier: 0.
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erik albinsson

Danderyd. Född 1961. Vd och 
koncernchef. Anställd �004. 
Civilingenjör. Tidigare vd för 
Mettler-Toledo AB. 
Antal aktier: 100 000 B.  
Köpoptioner: 40 000 B.

Charlotta hörnqvist

Stockholm. Född 1969. Kommu-
nikationsansvarig. Anställd �000.
Fil kand. Tidigare Securitas AB.
Antal aktier: 100 B.

Bo niveman

Nacka. Född 1957. Ekonomichef. 
Anställd �003. Civilekonom. Tidi-
gare bland annat AtlasCopco AB 
och AB Sandvik Coromant.
Antal aktier: 10 000 B. 

Företagsledning

Revisorer

per gustafsson

Stockholm. Född 1959. Ordinarie revisor 
�006. Auktoriserad revisor, KpMG 
Bohlins AB.

ulf sundborg

Stockholm. Född 196�. Revisorssupple-
ant �006. Auktoriserad revisor, KpMG 
Bohlins AB.
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nyckeltal (belopp i tkr)
För definititioner se nedan 2007 2006 2005 2004 2003
      
Resultaträkning
Nettoomsättning 560 447 199 480 �03 66� 19� 499 �1� 559
Rörelseresultat �1 709 1 189 -5 514 -14 041 -30 184
Årets resultat efter skatt 15 965 �7 98� 8 347 �0 0�5 -�9 687
Avkastning på eget kapital i % 7,� 16,9 5,7 11,4 0
Avkastning på sysselsatt kapital i % 7 14,1 4,4 0 0

Genomsnittligt antal aktier st 6 40� 873 5 3�8 900 5 3�8 900 5 3�8 900 5 3�8 900
Utestående aktier vid periodens utgång st 7 3�8 900 5 3�8 900 5 3�8 900 5 3�8 900 5 3�8 900
Nettoresultat / aktie �,49 5,�5 1,57 3,76 -5,57

Balansräkning     
Balansomslutning 463 539 �33 713 �07 489 199 886 181 397
Eget kapital �58 464 178 856 151 191 14� 530 1�� 067
Soliditet i % 56 77 73 71 67
Skuldsättningsgrad  0,� 0,1 0,1 0,1 0,1
      
kassaflöde     
Kassaflöde från den löpande verksamheten     
före förändringar av rörelsekapital 3� 691 10 1�3 11 855 8 745 -10 541
Kassaflöde från den löpande verksamheten �4 89� 8 447 15 756 9 163 -3 373
Kassaflöde från investeringsverksamheten -49 814 50 554 -13 �38 -8 801 -6 738
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 19 587 -4 770 -553 -� 43� -13 63�
Årets kassaflöde -5 335 54 531 3 071 -� 070 -�3 743
      
personal     
Medelantal anställda �38 167 185 187 �00
Omsättning / medelantal anställda � 355 1 ��4 1 101 1 0�9 1 174
Förädlingsvärde / medelantal anställda 1 01� 75� 689 636 646

Ekonomisk femårsöversikt

Definition av nyckeltal

Vinstmarginal
Resultat efter finansnetto dividerat med omsättningen.

eget kapital
Summan av aktiekapital, bundna reserver och fritt eget kapital 
inklusive årets resultat.

avkastning på eget kapital
Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital.

avkastning på sysselsatt kapital
Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader dividerat med 
genomsnittligt kapital.

soliditet
Eget kapital dividerat med balansomslutningen. 

skuldsättningsgrad
Räntebärande skulder dividerat med eget kapital. 

nettoresultat per aktie
Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal utestående 
aktier. 

Förädlingsvärde/ medelantal anställda
Omsättning minskat med materielkostnader dividerat med medel-
antal anställda. 

p/e-tal
Börskurs dividerat med nettoresultat per aktie. 
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Adresser

Duroc aB (publ)
Box 340, SE-183 13 Täby
Besök: Reprovägen 15
Tel: +46 8 789 11 30
Fax: +46 8 789 11 31
Vd Erik Albinsson
www.duroc.se

aFFäRsOmRÅDe 
inDustRihanDel 

swedish tool aB
Box 340, SE-183 13 Täby
Tel: +46 8 514 307 00
Fax: +46 8 514 307 01
Vd Jürgen Engelbrecht
www.swedishtool.se

swedish tool holding aB
Box 340, SE-183 13 Täby
Tel: +46 8 514 307 00 
Fax: +46 8 514 307 01
Vd Jürgen Engelbrecht

tool Center Försäljnings aB
Box 340, SE-183 13 Täby
Tel: +46 8 630 �3 70
Fax: +46 8 630 �3 74
Vd Sture Wikman
www.toolcenter.se

Vislanda maskin aB
Snedgatan 1, SE-34� 50 Vislanda
Tel: +46 47� 360 00
Fax: +46 47� 304 �0
Vd Michael Håkansson
www.vislandamaskin.se

wikman gerber aB
Box 340, SE-183 13 Täby
Tel: +46 8 630 �3 00
Fax: +46 8 630 �3 01
Vd Holger Ekblom
www.wikmangerber.se

swedish tool OÜ
Vöru 47 E, EE-501 11 Tartu
Estland
Tel: +37� 508 37 �0
Fax: +37� 736 �� 64
platschef peeter Sekavin
www.swedishtool.ee

swedish tool sia
Ausekle iela 14-�, LV-1010 Riga
Lettland
Tel: +371 673� 30 19
Fax: +371 673� 14 �5
platschef Raitis Dupuzs
www.swedishtool.lv

tool Center Danmark aps
Kobbelskoven 50, DK-6000 Kolding
Danmark
Tel: +45 7551 7770
Fax: +45 7551 7870
Vd Johnny Windelborg
www.toolcenter.dk

wikman tool Center as
postboks 1364, NO-1401 Ski
Norge
Tel: +47 6491 4880
Fax: +47 6491 4890
Vd Aleksander Bergquist
www.wikmantoolcenter.no

aFFäRsOmRÅDe 
teknik/pRODuktiOn 

Duroc engineering i göteborg aB
Importgatan 19-�1, SE-4�� 46 Hisings Backa
Tel: +46 31 74� 09 80
Fax: +46 31 5� 91 87
Vd Johan Suup

Duroc engineering i umeå aB
Industrivägen 8, SE-901 30 Umeå
Tel: +46 90 71 17 00
Fax: +46 90 71 17 19
Vd Johan Suup

Duroc Rail aB
Kontorsgatan 37, SE-973 4� Luleå
Tel: +46 9�0 354 04
Fax: +46 9�0 354 05
Vd Dan Bergman

Duroc tooling i Olofström aB
Ingenjörsgatan �6, SE-�93 39 Olofström
Tel: +46 454 489 30
Fax: +46 454 489 33
platschef Jan Kvist

Duroc tooling i Robertsfors aB
Box 50�, SE-915 �3 Robertsfors
Tel: +46 934 397 00
Fax: +46 934 397 �0
Vd Johan Suup

lamitec tools aB
Box 736, 3�7 91 SE-Kalmar
Tel: +46 480 44 �� 60
Fax: +46 480 44 �� 90
Vd peter Nobel
www.lamitec.se

micor aB
Industrigatan 10, SE-31� 34 Laholm
Tel: +46 430 49� 00
Fax: +46 430 49� 01
Vd peter Nobel
www.micor.se

micor holding aB
Industrigatan 10, SE-31� 34 Laholm
Tel: +46 430 49� 00
Fax: +46 430 49� 01
Vd peter Nobel

micor slipcenter i Furuvik aB
Ståhls väg 18, SE-814 91 Furuvik
Tel: +46 �6 981 16 
Fax: +46 �6 980 06
Vd Bo Matsson

gomex tools ltd
Orchard Road, Finedon
GB-Northants NN9 5JF
Storbritannien
Tel: +44 193368049�
Fax: +44 1933680693
platschef peter Newiadomy
www.gomex.co.uk

normigo iberica s.l.
poligono Tejeria No 9
Apartado 81 (p O Box 81)
ES-�0749 Arroa-Zestoa
Spanien
Tel: +34 943148�43
Fax: +34 943148�59
Vd Marian Astilleros

Årsstämma hålls den 6 maj �008 kl 16.00 på Täby park 
Hotell, Kemistvägen 30 i Täby.

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska dels vara 
införd i den av Värdepapperscentralen (VpC AB) förda 
aktieboken senast den �9 april, dels till Duroc anmäla sin 
avsikt att deltaga senast den �9 april kl 16.00.

anmälan
Anmälan om deltagande på årsstämman ska ske per brev, 
fax, telefon eller e-post till Duroc AB (publ), Box 340,  
183 13 Täby, telefax 08-789 11 31, telefon 08-789 11 30, 
e-post info@duroc.se. Vid anmälan uppges namn, person-
/organisationsnummer, adress samt telefonnummer.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, 
för att äga rätt att deltaga på årsstämman, begära att 
tillfälligt registreras i den av VpC AB förda aktieboken. 
Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den  
�9 april.

ärenden
på stämman upptas ärenden som enligt lag och   
bolagsordning ska förekomma.

utdelning
Styrelsen har föreslagit en utdelning om 1,50 kronor per 
aktie för verksamhetsåret �007. Som avstämningsdag 
för erhållande av utdelning har styrelsen föreslagit den  
9 maj. Om årsstämman beslutar enligt förslaget beräknas 
utdelningen utsändas av VpC den 14 maj.

Aktieägare som ändrat namn, adress eller kontonummer 
bör snarast anmäla förändringen till sin förvaltare eller till 
kontoförande institut (bank).

ekonomisk information 2008
Delårsrapport januari-mars �4 april
Årsstämma 6 maj
Delårsrapport januari-juni 18 juli
Delårsrapport januari-september �8 oktober

Årsstämma
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Duroc AB (publ)

Box 340, SE-183 13 Täby 

Besök: Reprovägen 15

Tel:  +46 8 789 11 30

Fax:  +46 8 789 11 31

info@duroc.se  

www.duroc.se
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