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Kort info om Creades 

• Engagerad ägare i mindre och medelstora noterade och onoterade bolag 
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• Förvaltar ca 3 Mdr med mål att investera och utveckla bolag för att erbjuda 
Creades aktieägare en god riskjusterad avkastning 

• 100 års samlad erfarenhet, 2 170% avkastning sedan 1994,  index: 820% 

• Strategi att skapa avkastning i portföljen genom att: 

• ”Köpa billigt” 

• Vara en långsiktig och engagerad ägare 

• Öka företagets konkurrenskraft 

• Skapades 2011/2012 genom avknoppning från Investment AB Öresund 



God historisk utveckling 

• 1 000 kronor som investerades i Öresund 1994 har per 
sista december 2013 via Creades vuxit till 22 700 kr 

• Samma insats i index har vuxit till 9 200 kr 
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gånger insatsen 

+ 2 170%  

+ 820%  



Creades portfölj består av tre delar 

Noterat – Engagerat ägande Onoterat – Engagerat ägande Likviditetsförvaltning 

• Tillräckligt stor aktiepost för 
att få inflytande,  >10% 

• En eller flera styrelseplatser 

• Engagerat och konstruktivt 
samarbete med företags-
ledning och övriga 
intressenter 

• Säkerställa att bolaget drivs 
på rätt sätt 

• Operationellt 

• Strukturellt 

• Finansiellt 

 

• Investeringar i mindre 
företag, upp till 300 mkr per 
investering 

• Både majoritets- som 
minoritetsägande 

• Bolag där vi har något att 
tillföra och som specifikt 
önskar Creades som ägare  

• Nära samarbete med 
företagsledningen, agera 
bollplank 

• Fundamentalt undervärderade 
bolag eller intressanta 
tillväxtmöjligheter 

• Företagsledning och styrelse är 
på “rätt spår” 

• Strategi 

• Genomförande 

• Effektiv kapitalstruktur 

• Ofta företag med en tydlig ägare 
eller företag som är för stora för 
att Creades skall kunna investera 
i en kontrollpost 

 

Andel av 
portföljen 
idag 
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~75% ~20% ~5% 



Portföljens sammansättning 

5 



Creades substansvärde per 2014-01-31 samt proforma 
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Utveckling 2013 
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• Utbetalad inlösenlikvid 1 062 Mkr • Indragna återköpta aktier 172 Mkr 



Utvecklingen per bolag och bransch 
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Finansiella företag 

• Omsättningsökning på drygt 7% drivet av en ökad 
aktivitet på handlade finansiella instrument 

• Ökning av rörelseresultatet med nästan 80% tack 
vare den operativa hävstången samt 
kostnadsbesparingar i framförallt Carnegie 

• Kraftig vinstökning på ca 200% 

 

Industriföretag 

• Svagare försäljning totalt på 2% där det var 
framförallt Lindab och Concentric som fick färre 
ordar 

• 30% ökning med av rörelseresultatet tack vare 
kostnadsbesparingar i samtliga bolag 

• Vinsten ökade med 30% givet 
kostnadsbesparingarna  

 

Företag inom handel och tjänster 

• Ungefär samma omsättning, rörelseresultat och 
vinst som i fjol 



Creades portfölj 
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Creades portfölj 
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Creades investeringsorganisation och styrelse 
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Hans Karlsson Jane Walerud 

2012-2014  
Avböjt omval Nyval 



Inlösenerbjudande 
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Tack för visat intresse! Frågor? 

www.creades.se 

Creades AB (publ) 
Box 55900 
102 16 Stockholm 
 
Besöksadress: 
Ingmar Bergmans gata 4 
 
08-412 011 00 
info@creades.se 



CV - Jane Walerud 
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• 52 år 

• Sedan 2010 VD för Teclo Networks AG 

• Tidigare varit bl.a. affärsområdeschef på Tobii Technology 
med ansvar för företagets division för handikapprodukter 
och VD för det på First North noterade Ellen AB 

• Tidigare styrelseuppdrag inkluderar bl.a. Klarna AB, 
Lensway AB (ordförande) och ALMI Stockholm 

• Walerud har en BA i Psykologi från Stanford University, USA 

• Valberedningen anser att Waleruds bakgrund som 
”serieentreprenör” och kunskap inom investeringar i 
snabbväxande företag kommer att ge ett värdefullt bidrag 
till Creades styrelse 


