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Hancap 

Hancap AB (publ) publicerar halvårsrapport för jan-jun 2016 

Hancap AB (publ) (”Hancap” eller ”Bolaget”) publicerar härmed halvårsrapport för första halvåret 
2016. 

Halvårsrapporten i sammandrag 

Sammanfattning första halvåret 2016 proforma* 

• Omsättningen uppgick till 448 Mkr. 
• Rörelseresultatet uppgick till 12,5 Mkr. 
• EBITDA blev 19,4 Mkr. 

* Proforma inkluderar resultat från förvärvat bolag för hela halvåret 2016, samt vissa justeringar för att visa verklig utveckling i 
koncernen.    

 

Sammanfattning första halvåret 2016 

• Omsättningen uppgick till 329 Mkr (182). Ökningen består till 132 Mkr av förvärvade bolag vars 
omsättning inte är med i föregående års redovisade siffror. 

• Rörelseresultatet uppgick till -3,4 Mkr (5,3). 
• EBITDA blev 3,6 Mkr (11). 
• Periodens resultat blev -58,6 Mkr (-9,2).** 
• Resultat per aktie blev -2,59 kr (-0,65). 

** Resultatet belastats av omfattande förvärvsrelaterade finansiella engångskostnader om cirka 23 Mkr för halvåret 2016. 

Halvårsrapporten kan läsas i sin helhet på www.hancap.se. 

För ytterligare information 

Johan Berglund, CEO, Tel: +46 73 950 13 27, johan.berglund@hancap.se 

 

Denna information är sådan information som Hancap AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 25 augusti 2016 kl. 16:20 CET.  

Hancap är ett svenskt holdingbolag som består av två divisioner, Hancap Facade och Hancap Consumer. 
Hancap Consumer består av de helägda dotterbolagen Santex, Westcoast Windows, Seml, 
Uterumsmästarna, Dalkarlarna och Mistral Gruppen. Hancap Facade består av Mistral Energi och 
Skandinaviska Glassystem. Hancap Consumer har med Sverige som bas genom bolagen Santex och 
Westcoast Windows sedan 30 år tillverkat fönster och uterum för främst de nordiska marknaderna, 
Storbritannien, Schweiz och Tyskland. Hancap Facade har genom Skandinaviska Glassystem sedan 20 år 
utvecklat, producerat och installerat fasadlösningar till större fastigheter. Hancap har en obligation noterad 
på Nasdaq First North Bond Market och Bolagets preferensaktie av serie A är noterad på Nasdaq First 
North. Certified Adviser samt likviditetsgarant är Mangold Fondkommission AB (www.mangold.se) tel.: +46 8 
5030 1550. 

 


