
Inbjudan till teckning 
av aktier i Getinge AB

Notera att teckningsrätterna förväntas ha ett ekonomiskt värde.
För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

 ● Utnyttja de erhållna teckningsrätterna och teckna nya aktier senast den 14 september 2017, eller
 ● Senast den 12 september 2017 sälja de erhållna teckningsrätterna som inte avses utnyttjas för teckning av 

nya aktier.

Observera att aktieägare med förvaltarregistrerade innehav tecknar nya aktier genom respektive förvaltare.

Distribution av detta prospekt och teckning av nya aktier är föremål för begränsningar 
i vissa jurisdiktioner, se ”Viktig information”.



VIKTIG INFORMATION
För definitioner av vissa termer som används i detta prospekt, se ”Vissa definitioner” på nästa sida.

Detta prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 §§ lagen (1991:980) 
om handel med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna är 
riktiga eller fullständiga.

För prospektet och erbjudandet enligt prospektet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av detta prospekt, erbjudandet och därmed sam
manhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt. Prospektet har upprättats i både en svenskspråkig och en engelsk
språkig version. Vid eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenska versionen ha företräde.

Getinge har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner 
än Sverige, Danmark, Finland och Storbritannien. Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Kanada, Japan, 
 Hongkong, Singapore eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de 
som följer av svensk, dansk, finsk eller engelsk rätt. Prospektet får följaktligen inte distribueras i eller till nämnda länder respektive något annat 
land eller någon annan jurisdiktion där distribution eller erbjudandet enligt detta prospekt kräver sådana åtgärder eller annars strider mot 
reglerna i sådant land eller sådan jurisdiktion. Teckning av aktier och förvärv av värdepapper i strid med ovanstående begränsningar kan vara 
ogiltig. Personer som mottar exemplar av detta prospekt måste informera sig om och följa sådana restriktioner. Åtgärder i strid med restriktio
nerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

En investering i värdepapper är förenad med vissa risker (se avsnittet ”Riskfaktorer”). När investerare fattar ett investeringsbeslut måste de 
förlita sig på sin egen bedömning av Getinge och erbjudandet enligt detta prospekt, inklusive föreliggande sakförhållanden och risker. Inför 
ett investeringsbeslut bör potentiella investerare anlita sina egna professionella rådgivare samt noga utvärdera och överväga investerings
beslutet. Investerare får endast förlita sig på informationen i detta prospekt samt eventuella tillägg till detta prospekt. Ingen person är behörig 
att lämna någon annan information eller göra några andra uttalanden än de som finns i detta prospekt och, om så ändå sker, ska sådan infor
mation eller sådana uttalanden inte anses ha godkänts av Getinge och Getinge ansvarar inte för sådan information eller sådana uttalanden. 
Varken offentliggörandet av detta prospekt eller några transaktioner som genomförs med anledning härav ska under några omständigheter 
anses innebära att informationen i detta prospekt är korrekt och gällande vid någon annan tidpunkt än per dagen för offentliggörandet av 
detta prospekt eller att det inte har förekommit någon förändring i Getinges verksamhet efter nämnda dag. Om det sker väsentliga föränd
ringar av informationen i detta prospekt kommer sådana förändringar att offentliggöras enligt bestämmelserna om tillägg till prospekt i lagen 
om handel med finansiella instrument.

Som ett villkor för att få teckna nya aktier enligt erbjudandet i detta prospekt, kommer varje person som tecknar nya aktier att anses ha 
lämnat eller, i vissa fall, bli ombedda att lämna, utfästelser och garantier som Getinge och dess uppdragstagare kommer att förlita sig på. 
Getinge förbehåller sig rätten att efter eget bestämmande ogiltigförklara aktieteckning som Getinge eller dess uppdragstagare anser kan 
inbegripa en överträdelse eller ett åsidosättande av lagar, regler eller föreskrifter i någon jurisdiktion.

Information till investerare i USA
Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av Getinge (”Värdepapper”) har registrerats eller kommer att registreras 
enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA 
och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, 
förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med 
värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna erbjuds utanför USA med stöd av Regulation S 
under Securities Act. Det kommer inte att genomföras något erbjudande till allmänheten i USA. Eventuellt erbjudande av Värdepapper i USA 
kommer endast att lämnas i enlighet med ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act till 
ett begränsat antal befintliga aktieägare som (i) är qualified institutional buyers enligt definitionen i Rule 144A under Securities Act, och (ii) har 
undertecknat och skickat ett s.k. investor letter till Getinge.

Fram till 40 dagar efter utgången av teckningsperioden i erbjudandet om att teckna Värdepapper enligt detta prospekt kan ett erbjudande 
eller en överlåtelse av Värdepapper inom USA som genomförs av en värdepappersmäklare (oavsett om denne deltar i nyemissionen eller inte) 
innebära ett åsidosättande av registreringskraven i Securities Act.

Värdepapperna har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värde
pappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om erbjudandet enligt detta 
prospekt respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Information till investerare i EES
Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av Värdepapper i andra länder än 
Sverige, Danmark, Finland och Storbritannien. I andra medlemsländer i EES som har implementerat Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/71/EG (”Prospektdirektivet”) kan ett erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektdirektivet samt varje 
relevant implementeringsåtgärd (inklusive åtgärd för implementering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/73/EU).

Framåtriktad information
Prospektet innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Getinges aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ 
utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller 
förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåt
riktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida hän
delser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall 
kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttrycks i framåtriktad information.

Faktorer som kan medföra att Getinges framtida resultat och utveckling avviker från vad som uttalas i framåtriktad information innefattar 
bland annat dem som beskrivs i avsnittet ”Riskfaktorer”. Framåtriktad information i detta prospekt gäller endast per dagen för prospektets 
offentliggörande. Getinge lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information till följd av 
ny information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Presentation av finansiell information
Viss finansiell och annan information som presenteras i prospektet har avrundats för att göra informationen lättillgänglig för läsaren. Följakt
ligen överensstämmer inte siffrorna i vissa kolumner exakt med angiven totalsumma.
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Nyemissionen i sammandrag
Företrädesrätt
Varje befintlig aktie av serie A i Getinge berättigar till en (1) teck
ningsrätt av serie A och varje befintlig aktie av serie B berättigar 
till en (1) teckningsrätt av serie B. Sju (7) teckningsrätter av serie 
A respektive serie B ger rätt till teckning av en (1) ny aktie av 
respektive aktieslag (primär företrädesrätt). I den utsträckning 
nya aktier inte tecknas med företrädesrätt ska dessa i första 
hand erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt) och 
därefter andra investerare som anmält sig för teckning.

Teckningskurs
127 kr per aktie.

Avstämningsdag för rätt till erhållande av 
teckningsrätter
25 augusti 2017

Teckningstid
30 augusti–14 september 2017

Handel med teckningsrätter av serie B
30 augusti–12 september 2017

Handel med BTA av serie B
30 augusti–26 september 2017

Teckning och betalning med företrädesrätt
Teckning med stöd av teckningsrätter sker under teckningstiden 
genom samtidig kontant betalning.

Teckning och betalning utan företrädesrätt
Anmälan om teckning utan företrädesrätt ska ske till SEB senast 
den 14 september 2017 på särskild anmälningssedel som kan 
erhållas på Getinges webbplats, www...getinge.com, på något 
av SEB:s kontor i Sverige eller på SEB:s webbplats för prospekt, 
www...sebgroup.com/prospectuses. Tilldelade aktier ska betalas 
kontant enligt anvisningar på tilldelningsbeskedet. Depåkunder 
hos förvaltare ska anmäla sig till, och enligt instruktion från, 
förvaltaren.

Övrig information
Kortnamn: GETI B
ISINkod aktie serie B: SE0000202624
ISINkod teckningsrätt serie B:  SE0010219758
ISINkod BTA serie B: SE0010219766

Finansiell information
Delårsrapport för januariseptember 2017 18 oktober 2017
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Vissa definitioner och begrepp
I detta prospekt används följande definitioner och begrepp:

Det erbjudande att teckna aktier i Getinge som beskrivs i 
detta prospekt kallas ”erbjudandet”.

”EUR” och ”USD” avser euro respektive amerikanska dollar. 
M avser miljoner. 

”Euroclear” avser Euroclear Sweden AB.
”Getinge” eller ”bolaget” avser, beroende på sammanhanget, 

Getinge AB (organisationsnummer 5564085032) eller den kon
cern vari Getinge AB är moderbolag (”koncernen”).

”Nasdaq Stockholm” avser, beroende på sammanhanget, den 
reglerade marknaden Nasdaq Stockholm eller Nasdaq Stock
holm AB.

”SEB” avser Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).
”SEK” och ”kr”, avser svenska kronor. M avser miljoner.
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Sammanfattning

Prospektsammanfattningar består av informationskrav uppställda i ”punkter”. Punkterna är 
numrerade i avsnitten A–E (A.1–E.7).

Sammanfattningen i detta prospekt innehåller alla de punkter som krävs i en sammanfattning 
för aktuell typ av värdepapper och emittent. Eftersom vissa punkter inte är tillämpliga för alla typer 
av prospekt kan det dock finnas luckor i punkternas numrering. Även om det krävs att en punkt 
inkluderas i sammanfattningen för aktuell typ av värdepapper och emittent, är det möjligt att 
ingen relevant information kan ges rörande punkten. Informationen har då ersatts med en kort 
beskrivning av punkten tillsammans med angivelsen ”ej tillämplig”.

Avsnitt A – Introduktion och varningar
A.1 Introduktion och 

varningar 
Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till prospektet. 

Varje beslut om att investera i värdepapperen ska baseras på en bedömning av prospektet i dess 
helhet från investerarens sida. 

Om yrkande avseende uppgifterna i prospektet anförs vid domstol, kan den investerare som är 
kärande i enlighet med medlemsstaternas nationella lagstiftning bli tvungen att svara för kostna
derna för översättning av prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. 

Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen, inklusive 
översättningar därav, men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med 
de andra delarna av prospektet eller om den inte, tillsammans med andra delar av prospektet, ger 
nyckelinformation för att hjälpa investerare när de överväger att investera i sådana värdepapper.

A.2 Samtycke till använd-
ning av prospektet

Ej tillämplig. Finansiella mellanhänder har inte rätt att använda prospektet för efterföljande återför
säljning eller slutlig placering av värdepapper.

Avsnitt B – Emittent
B.1 Firma och 

handelsbeteckning
Bolagets firma (tillika handelsbeteckning) är Getinge AB (publ).

B.2 Säte och bolagsform Styrelsen har sitt säte i Göteborgs kommun. Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag, som regleras 
av aktiebolagslagen (2005:551).

B.3 Huvudsaklig 
verksamhet

Getinge är en global leverantör av produkter och tjänster för kirurgi, intensivvård, vård av äldre 
och rörelsehindrade samt infektionsbekämpning. Idag har koncernen en omsättning på närmare 
30 miljarder kronor och global försäljning via egna bolag och distributörer. Produktionen bedrivs vid 
anläggningar i Brasilien, Dominikanska Republiken, Frankrike, Kanada, Kina, Polen, Storbritannien, 
Sverige, Turkiet, Tyskland och USA. Getinge har cirka 16 300 anställda i fler än 40 länder. Koncernen 
bedriver verksamhet inom affärsområdena Acute Care Therapies, Surgical Workflows och Patient & 
PostAcute Care. 85 procent av försäljningen sker till sjukhus, medan äldrevården står för 8 procent 
och Life Scienceindustrin för 7 procent. EMEA var under 2016 den största regionen med 42 procent 
av försäljningen, tätt följd av Americas med 40 procent och APAC med 18 procent. 

B.4a Trender Exempel på hur övergripande trender yttrar sig i Getinges olika affärsområden:

Acute Care Therapies 
Centers of Excellence 
Getinge bedömer att specialiseringen inom sjukvården fortsätter att öka, vilket bland annat tas i 
uttryck i ett ökat inslag av specialistkliniker och Centers of Excellence. Dessa samlar och vidare
utvecklar en kritisk massa av expertis inom specifika behandlingsprocedurer, vilket bidrar till högre 
klinisk kvalitet och ökad produktivitet. Dessa sjukvårdsleverantörer förväntas efterfråga ny medi
cinsk teknik som bidrar till kliniska framsteg.a)

a) Journal of Health Care Finance, Hospital Specialization: BenefitsFocused Product Line Planning (2014).
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Sammanfattning

B.4a, 
forts.

Internet of Things för bättre kliniskt beslutsstöd och behandling
Teknologiska landvinningar fortsätter att vara en betydande drivkraft vid utveckling av avancerade 
behandlingsformer för akuta sjukdomstillstånd. Ett exempel på det är ”Internet of Things” (IoT), som 
i korthet innebär att medicinsk teknik kopplas samman för att exempelvis samla in data och där
igenom förbättra både diagnostik och behandling i realtid.b)

Ökat antal patienter med hjärt- och kärlsjukdomar
Hjärt och kärlsjukdomar är den främsta orsaken till dödsfall globalt. Uppskattningsvis omkom 
17,7 miljoner människor 2015 som en följd av hjärt och kärlsjukdom, varav cirka 6,7 miljoner var hän
förligt till stroke.c) I takt med att befolkningen ökar och generellt sett blir äldre förväntas förekomsten 
av dödsfall kopplat till hjärt och kärlsjukdomar fortsätta att öka totalt sett, även om andelen dödsfall 
i enskilda åldersgrupper minskar tack vare ett ökat inslag av förebyggande åtgärder och effektivare 
behandlingsformer i akuta skeden.d)

Surgical Workflows
Marknadsmognad
Getinge bedömer att marknaden för tjänster inom detta affärsområde under senare tid har mognat, 
vilket innebär ett ökat krav på innovationer och systeminförsäljning för att fortsatt nå god lönsamhet 
och tillväxt.

Minimering av infektionsrisk på sjukhus
Dagens sjukhus lägger stor vikt på att reducera infektionsrisker där en viktig framgångsfaktor är en 
förbättrad flödesoptimering.e)

Minimalinvasiv behandling
Minimalinvasiv behandling (kirurgi utförd med små snitt, vilket medför kortare återhämtningstid 
och lägre risk för infektion och smärta) ökar i omfattning. Ett exempel på en sådan teknik som ökar i 
omfattning är endoskopi där det ställs nya krav på steriliseringstekniken.f) 

Effektivare arbetsflöden genom IT
Att skapa effektiva flöden av patienter och medicinsk utrustning bidrar till att resurser frigörs, vilka 
kan användas till att behandla fler patienter. Lean Healthcare är en av många metoder som tillämpas 
i detta syfte.g) Koncernen bedömer att ny teknik och förmågan att koppla samman och utbyta data 
med hjälp av ITsystem för flöden förväntas bidra positivt i denna utveckling. 

Patient & Post-Acute Care 
Ökad andel kraftigt överviktiga personer
En trend som påverkar behovet av sjukvård generellt och långtidsvård mer specifikt är ökningen av 
kraftigt överviktiga personer över hela världen.h) En ökad andel kraftigt överviktiga ökar förekomsten 
av fetmarelaterade sjukdomar, såsom hjärt och kärlsjukdomar och diabetes, vilket i sin tur resulterar 
i ett ökat behov av medicintekniska produkter. Koncernen bedömer även att det leder till en ökad 
efterfrågan på produkter och lösningar för förflyttning av patienter och som samtidigt skapar en 
ergonomisk, säker och effektiv arbetsmiljö för vårdpersonalen.

Ökning av antalet kroniskt sjuka
Kroniska sjukdomar, som till exempel demens, ökar i förekomst, vilket innebär att sjukvården måste 
öka sin beredskap för att kunna ta hand om ett större antal patienter med den typen av sjukdomar.i)

Övergång från akutvård till långtidsvård
I samband med att sjukhus ska ackommodera fler patienter som ett resultat av ökad andel äldre och 
sjuka ställs ytterligare krav på vårdens resurser. Den genomsnittliga kostnaden för en sängplats på 
ett sjukhus som erbjuder akutvård är ofta betydligt högre i jämförelse med sängplatser på långtids
vårdsenheter. Som ett resultat förflyttas patienter med krav på vård under en längre tid till speciali
serade långtidsvårdsenheter, där kostnaden per dag och patient är betydligt lägre samtidigt som 
graden av specialisering medför goda förutsättningar att uppnå hög kvalitet och produktivitet. Detta 
är något som exempelvis genomförs i Stockholms läns landsting, i Sverige, för närvarande.j)

För att långtidsvårdsenheter ska kunna ackommodera ett ökat antal patienter allokeras det ytter
ligare kapital och resurser till just dessa enheter, där Patient & PostAcute Care idag har en stark 
ställning. 

b) McKinsey Global Institute, The Internet of Things: Mapping the value beyond the hype (2015).
c) World Health Organization, Cardiovascular Diseases Fact Sheet (2017).
d) Healthdata.org, Demographic and epidemiologic drivers of global cardiovascular mortality (2015).
e) World Health Organization, The critical role of infection prevention and control (2016).
f) Technavio, Global Minimal Invasive Surgery Market (20152019). 
g) Institute for Healthcare Improvement, Going Lean in Health Care (2005).
h) World Health Organization, Global Health Observatory data (2014).
i) World Health Organization, Fact Sheet Noncommunicable diseases (kroniska sjukdomar) (2017).
j) Stockholms läns landsting, Framtidsplanen, tredje steget i genomförandet (2014).

B.5 Koncern Getinge AB är moderbolag i koncernen, som består av cirka 190 legala enheter i 44 länder.
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B.6 Större aktieägare 
m.m.

I Sverige är den lägsta gränsen för anmälningspliktigt innehav (s.k. flaggning) 5 procent av samt
liga aktier eller av röstetalet för samtliga aktier. Nedan visas bolagets aktieägare med innehav 
mot svarande minst 5 procent av aktierna och rösterna per den 30 juni 2017 med därefter kända 
förändringar.
Ägare/förvaltare/depåbank Antal aktier Andel aktier, % Andel röster, %
Carl Bennet AB 43 093 8981) 18,1 48,9
Franklin Templeton 20 651 605 8,7 5,4
Totalt 10 största aktieägarna 112 355 8042) 47,1 67,0
Övriga aktieägare 125 967 573 52,9 33,0
Totalt 238 323 3773) 100,0 100,0
Källa:  Euroclear och Monitor.
1) Varav 15 940 050 aktier av serie A och 27 153 848 aktier av serie B.
2) Varav 15 940 050 aktier av serie A och 96 415 754 aktier av serie B.
3) Varav 15 940 050 aktier av serie A och 222 383 327 aktier av serie B.

B.7 Utvald historisk 
finansiell information

Nedanstående finansiella rapporter i sammandrag avseende helår är hämtade från Getinges års
redo visningar för räkenskapsåren 2014–2016, som upprättats i enlighet med International Financial 
Reporting Standards (”IFRS”) såsom de antagits av EU och reviderats av bolagets revisor. De finan
siella rapporterna i sammandrag (samt nyckeltal som beräknas enligt IFRS) avseende de första sex 
månaderna 2017 och 2016 är hämtade från Getinges delårsrapport för perioden januari–juni 2017, 
som är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och årsredovisningslagen. Delårsrappor
ten har inte granskats eller reviderats av bolagets revisor.

Prospektet innehåller därutöver vissa nyckeltal som inte definieras enligt IFRS (alternativa nyckel
tal). Dessa finansiella nyckeltal har inte granskats eller reviderats av bolagets revisor. Getinges upp
fattning är att dessa nyckeltal i stor utsträckning används av vissa investerare, värdepappersanaly
tiker och andra intressenter som kompletterande mått på resultatutveckling och finansiell ställning.

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

Mkr
Jan–jun 

2017
Jan–jun 

2016 2016 2015 2014
Nettoomsättning 13 905 13 304 29 756 30 235 26 669
Kostnad för sålda varor –7 161 –7 126 –15 916 –16 072 –13 559
Bruttoresultat 6 744 6 178 13 840 14 163 13 110

Försäljningskostnader –3 284 –3 092 –6 250 –6 605 –5 772
Administrationskostnader –1 781 –1 656 –3 359 –3 300 –2 824
Forsknings och utvecklingskostnader –349 –327 –671 –598 –597
Förvärvskostnader –3 –12 –21 –33 –38
Omstrukturerings och integrations
kostnader –620 –260 –1 313 –657 –1 162
Övriga rörelseintäkter/kostnader –5 –42 61 –241 –71
Rörelseresultat (EBIT) 702 789 2 287 2 729 2 646

Finansnetto –310 –321 –637 –732 –659
Resultat efter finansiella poster 392 468 1 650 1 997 1 987
Skatt –104 –126 –437 –540 –539
Periodens resultat 288 342 1 213 1 457 1 448

Hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare 279 331 1 188 1 390 1 433
Innehav utan bestämmande inflytande 9 11 25 67 15
Periodens resultat 288 342 1 213 1 457 1 448
Resultat per aktie1), kronor 1,17 1,39 4,98 5,83 6,01
Genomsnittligt antal utestående aktier 
(miljoner st.) 238,323 238,323 238,323 238,323 238,323
Utestående aktier vid periodens utgång 
(miljoner st.) 238,323 238,323 238,323 238,323 238,323
1) Före och efter utspädning.
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KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

Mkr 30 jun 2017 30 jun 2016 31 dec 2016 31 dec 2015 31 dec 2014
Tillgångar
Immateriella tillgångar 30 463 30 686 32 004 30 543 30 064
Materiella anläggningstillgångar 4 155 4 652 4 313 4 699 4 971
Finansiella anläggningstillgångar 1 391 1 773 1 329 1 374 1 410
Summa anläggningstillgångar 36 009 37 111 37 646 36 616 36 445

Varulager 6 188 5 896 5 431 5 409 5 245
Kundfordringar 6 694 6 284 8 159 7 470 7 362
Övriga kortfristiga fordringar 2 546 2 420 2 295 2 272 2 284
Likvida medel 1 400 1 845 1 680 1 468 1 482
Summa omsättningstillgångar 16 828 16 445 17 565 16 619 16 373
Summa tillgångar 52 837 53 556 55 211 53 235 52 818

Eget kapital och skulder
Eget kapital 20 060 18 977 20 916 19 593 18 694
Pensionsavsättningar, räntebärande 3 169 3 115 3 368 3 052 3 271
Andra räntebärande skulder 20 897 22 071 21 701 21 283 20 751
Övriga avsättningar 2 157 2 024 1 856 2 243 2 577
Leverantörsskulder 1 839 1 765 2 201 1 986 2 083
Övriga icke räntebärande skulder 4 715 5 604 5 169 5 078 5 441
Summa eget kapital och skulder 52 837 53 556 55 211 53 235 52 818

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

Mkr
Jan–jun 

2017
Jan–jun 

2016 2016 2015 2014
Den löpande verksamheten 
EBITDA 1 973 1 963 4 990 5 187 4 765
Kostnadsförda omstrukturerings  
och integrationskostnader1) 551 260 1 015 657 1 162
Utbetalda omstrukturerings och 
 integrationskostnader –257 –401 –872 –918 –751
Övriga icke kassaflödespåverkande 
 poster 15 32 85 230 47
Finansiella poster –310 –321 –637 –732 –659
Betald skatt –253 –262 –332 –858 –790
Kassaflöde före förändringar på 
 rörelsekapital 1 719 1 271 4 249 3 566 3 774
Förändring i rörelsekapital –628 –108 –578 –108 –301
Kassaflöde från den löpande 
 verksamheten 1 091 1 163 3 671 3 458 3 473

Investeringsverksamheten
Förvärv och avyttring av verksamhet –81 –214 –212 261 –1 236
Investeringar, netto –756 –761 –1 585 –2 054 –1 839
Kassaflöde från investerings-
verksamheten –837 –975 –1 797 –1 793 –3 075

Finansieringsverksamheten
Förändring av räntebärande skuld –46 850 –1 106 295 4 083
Förändring av räntebärande fordringar 15 28 42 –26 –79
Utbetald utdelning –477 –681 –685 –691 –993
Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten –508 197 –1 749 –422 3 011

Periodens kassaflöde –254 385 125 1 243 3 409

Likvida medel vid periodens början 1 680 1 468 1 468 1 482 1 148
Periodens kassaflöde –254 385 125 1 243 3 409
Omräkningsdifferenser –26 –8 87 –1 257 –3 075
Likvida medel vid periodens slut 1 400 1 845 1 680 1 468 1 482
1) Exklusive nedskrivningar av anläggningstillgångar.
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NYCKELTAL

Jan–jun 
2017

Jan–jun 
2016 2016 2015 2014

Organisk försäljningstillväxt1) 2), % 0,0 –1,7 –1,5 1,8 0,6
EBITA 1tillväxt1) 3), % 19,5 –1,7 3,9 –7,2 –5,6
Avkastning på eget kapital1), % 5,9 8,0 6,0 7,6 8,2
Cash conversion1), % 55,3 59,2 73,6 66,7 72,9
Organisk ordertillväxt1) 2), % –1,6 0,5 –0,8 1,9 0,7
Bruttomarginal, % 48,5 46,4 46,5 46,8 49,2
Försäljningskostnader i % av 
nettoomsättningen 23,6 23,2 21,0 21,8 21,6
Administrationskostnader i % av 
nettoomsättningen 12,8 12,4 11,3 10,9 10,6
Utgifter för forskning och utveckling i % 
av nettoomsättningen 4,8 4,6 4,3 4,3 4,8
Rörelsemarginal, % 5,0 5,9 7,7 9,0 9,9
Resultat per aktie4), kronor 1,17 1,39 4,98 5,83 6,01
Antal aktier (miljoner st.) 238,323 238,323 238,323 238,323 238,323
Räntetäckningsgrad1), ggr 6,3 5,0 5,6 4,6 5,7
Arbetande kapital, Mkr 42 523 42 245 43 383 41 848 38 057
Avkastning på arbetande kapital, % 9,1 8,1 8,3 8,2 10,1 
Nettoskuldsättningsgrad1), ggr 1,13 1,23 1,12 1,17 1,21
Nettoskuld/EBITDA1) 5), ggr 3,58 3,99 3,88 3,89 3,78
Soliditet1), % 38,0 35,4 37,9 36,8 35,4
Eget kapital per aktie, kronor 84,17 79,63 87,76 82,21 78,44
Antal anställda vid periodens slut 16 333 15 591 15 582 15 424 15 747
1) Alternativt nyckeltal (ej reviderat).
2) Justerat för valutaförändringar, förvärv och avyttringar.
3) EBITA 1 benämndes innan 2017 som EBITA före omstrukturerings, förvärvs och integrationskostnader.
4) Före och efter utspädning.
5) EBITDA före förvärvs, omstrukturerings och integrationskostnader.

DEFINITIONER

Nyckeltal Definition Syfte
Organisk 
 ordertillväxt

Procentuell förändring av order
ingången justerat för valutaföränd
ringar, förvärv och avyttringar den 
gångna perioden jämfört med samma 
period föregående år.

Nyckeltalet är relevant för att analysera 
försäljningsutveckling och bolagets för
måga att generera intäkter. 

Organisk försälj
ningstillväxt

Procentuell förändring av nettoomsätt
ningen justerat för valutaförändringar, 
förvärv och avyttringar den gångna pe
rioden jämfört med samma period före
gående år.

Organisk försäljningstillväxt ger en bild 
av den underliggande försäljningen dri
vet av volym, pris och mixändringar för 
jämförbara enheter mellan olika perio
der.

Bruttomarginal Bruttoresultat i förhållande till 
 nettoomsättningen.

Bruttomarginal används för att visa före
tagets marginal före påverkan av kostna
der såsom försäljnings och administra
tiva kostnader samt utgifter för 
forskning och utveckling. 

Försäljningskost
nader i % av netto
omsättningen

Försäljningskostnader i förhållande  
till nettoomsättningen.

Nyckeltalet är relevant för investerare 
och andra intressenter som vill skapa sig 
en bild av bolagets förmåga att hantera 
försäljningskostnader och är jämförbart 
med andra bolag.

Administrations
kostnader i % av 
nettoomsättningen

Administrationskostnader i för
hållande till nettoomsättningen.

Nyckeltalet är relevant för investerare 
och andra intressenter som vill skapa sig 
en bild av bolagets förmåga att hantera 
administrationskostnader och är jämför
bart med andra bolag.
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Nyckeltal Definition Syfte
Utgifter för forsk
ning och utveck
ling i % av netto
omsättningen

Utvecklingskostnader, brutto, i för
hållande till nettoomsättningen.

Nyckeltalet används för att mäta bola
gets totala utgifter för forskning och 
utveckling i relation till nettoomsätt
ningen och är jämförbart med andra 
bolag.

EBITDA Rörelseresultat före av och ned
skrivningar.

Nyckeltalet visar rörelsens underlig
gande resultat rensat från effekten av 
avskrivningar och tillsammans med 
EBITA 1, EBITA 2 och rörelsemarginal ger 
det en bild av vinst genererad från den 
löpande verksamheten.

EBITA 1 Rörelseresultat före av och ned
skrivningar av anläggningstillgångar 
som har identifierats i samband med 
företagsförvärv, med återläggning av 
 förvärvs, omstrukturerings och 
 integrationskostnader. 

EBITA 1 är den mest relevanta margina
len för att följa bolagets underliggande 
intjäningsförmåga och är ett verktyg för 
att jämföra bolaget med andra bolag.

Rörelsemarginal Rörelseresultat i förhållande till 
 nettoomsättning.

Rörelsemarginalen används för att mäta 
operativ lönsamhet.

Avkastning på 
eget kapital 

Rullande tolv månaders resultat efter 
skatt i förhållande till genomsnittligt 
eget kapital. 

Nyckeltalet visar vilken avkastning som 
ges på ägarnas investerade kapital.

Cash conversion Kassaflöde från den löpande verk
samheten i förhållande till EBITDA.

Cash conversion ger en bild av bolagets 
förmåga att generera kassaflöde från 
verksamheten genom att visa hur stor 
andel av EBITDA som blir till kassaflöde.

Resultat per aktie Periodens resultat hänförligt till moder
bolagets aktieägare i förhållande till 
genomsnittligt antal aktier. 

Resultat per aktie ger en bild av bolagets 
resultatutveckling.

Räntetäcknings
grad

Resultat efter finansposter med tillägg 
för räntekostnader och återläggning av 
omstruktureringskostnader i förhål
lande till räntekostnader.

Räntetäckningsgrad är relevant för 
investerare och andra intressenter som 
vill bedöma bolagets möjlighet att 
genomföra investeringar samt bedöma 
bolagets förmåga att leva upp till sina 
finansiella åtaganden. 

Soliditet Eget kapital i förhållande till  
balansomslutning.

Soliditet är relevant för investerare och 
andra intressenter som vill bedöma 
bolagets finansiella stabilitet och för
måga att klara sig på lång sikt.

Nettoskuld
sättningsgrad

Räntebärande nettoskuld i  
förhållande till eget kapital.

Nettoskuldsättningsgrad är relevant 
eftersom nyckeltalet visar den totala 
skuldsättningsnivån genom att tydlig
göra relationen mellan nettoskuld och 
eget kapital för investerare och andra 
intressenter som vill skapa sig en bild av 
bolagets kapitalstruktur.

Nettoskuld/
EBITDA

Nettoskuld vid den gångna periodens 
slut dividerat med rullande tolv 
 månaders EBITDA före förvärvs, 
omstrukturerings och integrations
kostnader.

Nettoskuld/EBITDA är relevant för att 
visa verksamhetens förmåga att betala 
av sina skulder.

Arbetande kapital Genomsnittlig balansomslutning mins
kat med genomsnittliga likvida medel, 
övriga avsättningar, leverantörsskulder 
och övriga icke räntebärande skulder, 
där genomsnitt är definierat som 
genomsnittet av ingående och utgående 
balans under en tolvmånadersperiod.

Arbetande kapital visar hur mycket kapi
tal som används i rörelsen och är en 
komponent i att mäta avkastning på det 
kapital som dess ägare och långivare 
ställt till förfogande. 

Avkastning på 
arbetande kapital

Rullande tolv månaders rörelseresultat 
med återläggning av förvärvs, omstruk
turerings och integrationskostnader i 
förhållande till arbetande kapital.

Avkastning på arbetande kapital ger 
investerare och andra intressenter en 
bättre förståelse för bolagets förmåga 
att förränta det kapital som dess ägare 
och långivare ställt till förfogande.
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VÄSENTLIGA FÖRÄNDRINGAR
Under första halvåret 2017 ökade nettoomsättningen med 601 Mkr till 13 905 Mkr (13 304 Mkr).

Under 2016 minskade nettoomsättningen med –479 Mkr till 29 756 Mkr (30 235 Mkr). Detta inne
bär en minskning om –1,6 procent i jämförelse med föregående år.

Under 2015 ökade nettoomsättningen med 3 566 Mkr till 30 235 Mkr (26 669 Mkr). Detta innebär 
en ökning om 13,4 procent i jämförelse med föregående år. 

Tillskottet av det kapital som tillförs Getinge genom emissionen kommer att stärka Getinges 
kapitalstruktur samt förbättra förutsättningarna för verksamheten. Resultatet kommer att påverkas 
positivt genom lägre kostnader för bolagets lånefinansiering.

Den 3 augusti 2017 offentliggjorde Getinge ett pressmeddelande avseende att Getinge sam
arbetar med brasilianska myndigheter avseende pågående lokala utredningar, se närmare under 
”Förfarandet vid den brasilianska konkurrensmyndigheten” i avsnittet ”Legala frågor och komplet-
terande information”.

B.8 Utvald 
proformaredovisning

Ej tillämplig. Prospektet innehåller inte proformaredovisning.

B.9 Resultatprognos eller 
förväntat resultat

Koncernen genomför för närvarande en strategisk översyn avseende Getinge och Arjo i samband 
med förberedelserna för utdelningen av Arjo och planerar att presentera nya finansiella mål för båda 
verksamheterna under senare delen av 2017, varför de tidigare offentliggjorda målen, som presente
rades under hösten 2015 och återgivits i Getinges årsredovisningar för 2015 och 2016, inte längre är 
giltiga eller relevanta för en investerare och därför inte inkluderats i prospektet.

B.10 Revisionsanmärkning Ej tillämplig. Anmärkningar saknas i revisionsberättelserna avseende den historiska finansiella 
informationen.

B.11 Otillräckligt 
rörelsekapital

Ej tillämplig. Det är Getinges bedömning att det befintliga rörelsekapitalet är tillräckligt för de 
 aktuella behoven under den kommande tolvmånadersperioden. 

Avsnitt C – Värdepapper
C.1 Värdepapper som 

erbjuds
Aktier i Getinge av serie A (ISINkod SE000020216) respektive serie B (ISINkod SE0000202624).

C.2 Denominering Aktierna är denominerade i svenska kronor, SEK.

C.3 Antal aktier i 
emittenten

Bolagets registrerade aktiekapital uppgår till 119 161 688,50 kr, fördelat på 238 323 377 aktier. Samtliga 
aktier är fullt betalda. Varje aktie har ett kvotvärde om 0,50 kr.

Bolaget har 238 323 377 aktier fördelat på tre aktieslag, varav 15 940 050 är aktier av serie A och 
222 383 327 är aktier av serie B. Det finns inga aktier av serie C utgivna.

C.4 Rättigheter som 
sammanhänger med 
värdepapperna

Vid röstning på bolagsstämma berättigar aktie av serie A till tio (10) röster och aktie av serie B och 
serie C till en (1) röst och varje röstberättigad får vid bolagsstämma rösta för det fulla antalet av 
honom eller henne ägda och företrädda aktier utan begränsning i rösträtten.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A, 
serie B och serie C, ska ägare av aktier av serie A, serie B och serie C äga företrädesrätt att teckna 
nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär före
trädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till 
teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet som tecknas på grund av den subsidiära 
företrädesrätten kan ges ut, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier 
de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Samtliga aktier av serie A och serie B medför lika rätt till andel i bolagets vinst och till eventuellt 
överskott vid likvidation. Aktier av serie C berättigar inte till vinstutdelning. Vid bolagets upplösning 
berättigar aktier av serie C till lika del i bolagets tillgångar som bolagets aktier av serie A och serie B, 
dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde.

Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman och utbetalas genom Euroclears försorg. Rätt 
till eventuell utdelning tillkommer den som på den av bolagsstämman fastställda avstämningsdagen 
för utdelningen är registrerad som innehavare av aktier i den av Euroclear förda aktieboken.

C.5 Inskränkningar i den 
fria överlåtbarheten

Ej tillämplig. Aktierna är inte föremål för inskränkningar i den fria överlåtbarheten.

C.6 Upptagande till 
handel

Getinges aktier av serie B är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. Efter att Bolagsverket har 
registrerat de nya aktierna kommer även de aktier av serie B som ges ut i erbjudandet att handlas på 
Nasdaq Stockholm. Getinges aktier av serie A är inte föremål för organiserad handel.
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C.7 Utdelningspolicy Getinges styrelse har antagit en utdelningspolicy som innebär att framtida utdelningar kommer att 
anpassas till Getinges resultatnivå, finansiella ställning och framtida utvecklingsmöjligheter. Mål
sättningen är att utdelningen ska motsvara 3050 procent av nettoresultatet.

Avsnitt D – Risker
D.1 Huvudsakliga 

risker relaterade 
till emittenten eller 
branschen

En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det vik
tigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för bolaget och aktiens 
framtida utveckling. Nedan sammanfattas de huvudsakliga bransch och verksamhetsrelaterade 
riskerna.

 ● Getinge är exponerat för förändringar avseende allmänna ekonomiska och politiska förutsätt
ningar som, om de är ogynnsamma, kan ha en negativ inverkan på Getinges verksamhet, finan
siella ställning och resultat.

 ● Konkurrens och oförmåga att förstå kunders behov kan ha en negativ inverkan på försäljningen av 
Getinges produkter.

 ● Getinges produktsortiment omfattas av lagstiftning och regleringar och om Getinge inte lyckas 
följa dessa eller om ändringar sker kan det ha en negativ inverkan på försäljningen av Getinges 
produkter.

 ● Det förlikningsavtal som Getinges dotterbolag har ingått med FDA i anledning av dess inspektio
ner kan medföra ytterligare investeringar, sanktioner eller kostnader för Getinge.

 ● Getinges möjlighet att uppnå uppsatta finansiella mål är beroende av ett antal faktorer, såsom att 
framgångsrikt investera i forskning och utveckling samt att effektivt introducera nya produkter.

 ● Getinge riskerar anspråk avseende produktansvar, produktåterkallelse och andra rättsliga 
anspråk vilket kan ha en negativ inverkan på Getinges renommé, verksamhet, finansiella ställning 
och resultat.

D.3 Huvudsakliga 
risker relaterade till 
värdepapperna

Nedan sammanfattas de huvudsakliga riskerna relaterade till aktien och nyemissionen.
 ● Aktieägande innebär alltid ett visst risktagande och eftersom en investering i aktier både kan 

komma att öka och minska i värde finns en risk för att en investerare inte kommer att få tillbaka 
vad denne investerat. 

 ● Getinges möjlighet att lämna utdelning till sina aktieägare är beroende av koncernens framtida 
resultat, finansiella ställning, kassaflöden, rörelsekapitalbehov och andra faktorer.

 ● Framtida försäljningar av större aktieposter samt eventuella framtida aktiekapitalökningar från 
Getinges sida skulle kunna inverka negativt på aktiekursen. 

Avsnitt E – Erbjudande
E.1 Emissionsbelopp och 

emissionskostnader
Nyemissionen kommer att tillföra Getinge cirka 4 324 Mkr före avdrag för emissionskostnader. Från 
emissionsbeloppet kommer avdrag att göras för emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 
55 Mkr.

E.2a Motiv och 
användning av 
emissionslikviden

Syftet med Getinges nyemission om cirka 4 324 Mkr (cirka 4 269 Mkr netto efter emissionskostnader) 
är att stärka koncernens balansräkning genom att sänka skuldsättningen och därigenom skapa ökat 
operationellt handlingsutrymme. Nettolikviden kommer i allt väsentligt användas för att amortera 
skuld. Eventuell överskjutande del av nettolikviden avses användas i den löpande verksamheten.

Getinges starka kassaflöde från den löpande verksamheten, vilket i sig stärker balansräkningen, 
kommer tillsammans med nyemissionen att bidra till en ökad finansiell styrka, med lägre finansiella 
kostnader vilket ökar det operationella handlingsutrymmet och ger goda förutsättningar för koncer
nen framöver. Samtidigt fortsätter bolagets förändringsprogram i oförändrad takt. 

Som tidigare meddelats förbereder Getinges styrelse en uppdelning av koncernen i två verksam
heter, Getinge och Arjo. Arbetet med den planerade uppdelningen följer tidigare presenterad plan 
och under förutsättning att styrelsen fattar beslut om detta avses det slutliga förslaget att presente
ras för aktieägarnas godkännande vid en extra bolagsstämma under sista kvartalet 2017.

Getinges styrelse ser långsiktigt goda utvecklingsmöjligheter för de båda verksamheterna av
seende såväl den organiska som den förvärvsdrivna agendan. För att säkerställa att verksamheterna 
har kapacitet och beredskap att tillvarata utvecklingsmöjligheter även på kort sikt har Getinges sty
relse, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 15 augusti 2017, beslutat att stärka 
kapitalstrukturen genom denna nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare.
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Sammanfattning

E.3 Erbjudandets former 
och villkor

Getinges styrelse beslutade den 18 augusti 2017, med stöd av bemyndigande lämnat av extra bolags
stämma den 15 augusti 2017, att öka bolagets aktiekapital genom en nyemission av aktier av serie A 
och serie B med företrädesrätt för Getinges aktieägare.

Emissionsbeslutet innebär att Getinges aktiekapital ökas med högst 17 023 098 kr, från nuvarande 
119 161 688,50 kr till högst 136 184 786,50 kr, genom utgivande av högst 34 046 196 nya aktier, varav 
2 277 150 aktier av serie A och 31 769 046 aktier av serie B. Bolagets aktieägare har företrädesrätt att 
teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de sedan tidigare äger. Avstämningsdag för 
rätt till att erhålla teckningsrätter i nyemissionen är den 25 augusti 2017.

Teckning ska ske under perioden från och med den 30 augusti 2017 till och med den 14 september 
2017, eller den senare dag som bestäms av styrelsen. Teckningskursen har fastställts till 127 kronor 
per aktie.

E.4 Intressen som 
har betydelse för 
erbjudandet

Getinges finansiella rådgivare i samband med nyemissionen är SEB. SEB (samt till SEB närstående 
företag) har tillhandahållit, och kan i framtiden komma att tillhandahålla, olika bank, finansiella, 
investerings, kommersiella och andra tjänster åt Getinge för vilka de erhållit, respektive kan komma 
att erhålla, ersättning. SEB samt vissa till dem närstående är dessutom långivare och/eller förmed
lare av lån beviljade till Getinge.

Carl Bennet AB, största aktieägare i Getinge – som innehar aktier motsvarande 18,1 procent av 
det totala antalet aktier och 48,9 procent av rösterna i bolaget – har åtagit sig att utnyttja sin före
trädesrätt i nyemissionen och därmed teckna nya aktier motsvarande sin ägarandel i bolaget, dvs. 
motsvarande totalt 18,1 procent av nyemissionen. Ingen ersättning utgår för detta icke säkerställda 
teckningsåtagande.

I tillägg till teckningsåtagandet har Carl Bennet AB garanterat teckning av resterande aktier i 
nyemissionen som inte tecknas och betalas av andra, till ett sammanlagt belopp om högst cirka 
3 542 Mkr, motsvarande cirka 81,9 procent av nyemissionen. Getinge ska för detta garantiåtagande 
erlägga ersättning om 1 procent av garanterat belopp, totalt cirka 35 Mkr. Garantiåtagandet är inte 
säkerställt och villkorat av att beslut om nyemissionen fattas senast 30 september 2017. Detta villkor 
är uppfyllt i och med styrelsens nyemissionsbeslut den 18 augusti 2017 baserat på bolagsstämmans 
bemyndigande av den 15 augusti 2017.

E.5 Säljare av värde-
papperna och lock 
up-avtal

Berörd aktieägare (se E.4 ovan) har åtagit sig att, fram till och med den sista dagen i teckningstiden 
för företrädesmissionen, inte minska sitt innehav i bolaget.

E.6 Utspädningseffekt Nyemission kommer, vid fullteckning, medföra att antalet aktier i bolaget ökar från 238 323 377 till 
272 369 573 aktier, vilket motsvarar en ökning om 14,3 procent. För de aktieägare som avstår att 
teckna aktier i nyemissionen uppkommer en utspädningseffekt om totalt 34 046 196 nya aktier, mot
svarande 12,5 procent av det totala antalet aktier (och 12,5 procent av antalet röster) i bolaget efter 
nyemissionen.

E.7 Kostnader som 
åläggs investeraren

Ej tillämplig. Emittenten ålägger inte investerare några avgifter eller skatter.
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Risker relaterade till marknaden 
och branschen
Getinge är exponerat för förändringar avseende 
allmänna ekonomiska och politiska 
förutsättningar som, om de är ogynnsamma, kan 
ha en negativ inverkan på Getinges verksamhet, 
finansiella ställning och resultat.
Getinge bedriver verksamhet i flera delar av världen och påver
kas, i likhet med andra företag, av allmänna globala ekonomiska, 
finansiella och politiska förutsättningar. Efterfrågan på Getinges 
medicintekniska produkter och lösningar beror bland annat 
på allmänna makroekonomiska trender, inklusive recession, 
inflation, deflation, förändringar i sjukhus och andra vårdinrätt
ningars köpkraft och offentliga investeringar. Osäkerhet när det 
gäller framtida ekonomiska utsikter, inklusive politisk oro, kan 
ha en negativ inverkan på kunders inköp av Getinges produkter, 
vilket skulle få en negativ inverkan på Getinges verksamhet, 
finansiella ställning och resultat.

Vidare skulle förändringar i det politiska läget i en region eller 
i ett land, eller politiska beslut som påverkar en bransch eller 
ett land, också kunna få en väsentlig inverkan på försäljningen 
av Getinges produkter. En betydande del av Getinges intäkter 
härrör exempelvis från försäljning av produkter till enheter inom 
den offentliga sektorn, och politiska beslut, till exempel om 
statliga kostnadsbesparingsåtgärder, skulle kunna få en negativ 
inverkan på möjligheterna för allmänna sjukhus, organisationer 
och vårdinrättningar att göra inköp av Getinges produkter. En 
särskild politisk diskussion som förs i många länder handlar 

om tillåtandet för privata vårdaktörer att utföra offentligt finan
sierade sjukvårdstjänster. Från tid till annan har vissa politiska 
partier i olika länder föreslagit begränsningar för offentligt 
finansierade sjukvårdstjänster utförda av privata vårdaktörer 
samt begränsningar av privata sjukvårdsaktörers möjlighet att 
bedriva verksamhet i vinstsyfte. Sådana förslag kan även fram
ledes komma att framläggas. Det finns en risk att myndigheter 
i länder där Getinge bedriver verksamhet beslutar att offentlig 
finansiering av privat utförd sjukvård ska begränsas eller helt 
upphöra, vilket kan påverka etableringen av nya sjukhus och 
andra vårdinrättningar och deras inköp av sjukvårdsprodukter, 
såsom Getinges produkter inom akut och långtidsvård.

Försäljningen av koncernens produkter är även beroende av 
olika ersättningssystem på Getinges olika marknader. På flera av 
Getinges marknader, såsom i USA, är det i många fall exempelvis 
patientens försäkringsbolag som inom ramen för befintliga poli
tiska ersättningssystem finansierar eller subventionerar inköp av 
produkter till patienten för bland annat akut och långtidsvård. 
En del av framgången för försäljningen av Getinges produkter på 
dessa marknader är beroende av huruvida Getinges produkter 
kvalificerar för att ersättas genom dessa olika ersättnings
system. En utveckling som eliminerar eller reducerar ersätt
ningsnivåerna för vissa av koncernens produkter på dessa 
marknader skulle kunna ha en negativ effekt på efterfrågan på 
Getinges produkter.

Varje ogynnsam utveckling avseende globala eller regionala 
faktorer av ovan nämnda slag skulle kunna ha en negativ inver
kan på Getinges verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Riskfaktorer

En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt 
att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för bolaget och aktiens 
framtida utveckling. Nedan beskrivs riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Getinge, utan 
särskild rangordning. Det gäller risker både vad avser omständigheter som är hänförliga till Getinge 
och/eller branschen och sådana som är av mer generell karaktär samt risker förenade med aktien 
och nyemissionen. Vissa risker ligger utanför bolagets kontroll. Redovisningen nedan gör inte 
anspråk på att vara fullständig och samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte förutses eller 
beskrivas i detalj, varför en samlad utvärdering även måste innefatta övrig information i prospektet 
samt en allmän omvärldsbedömning. Nedanstående risker och osäkerhetsfaktorer kan ha en 
väsentligt negativ inverkan på Getinges verksamhet, finansiella ställning och/eller resultat. De kan 
även medföra att aktierna i Getinge minskar i värde, vilket skulle kunna leda till att aktieägare i 
Getinge förlorar hela eller delar av sitt investerade kapital. Ytterligare faktorer som för närvarande 
inte är kända för Getinge, eller som för närvarande inte bedöms utgöra risker, kan också komma att 
ha motsvarande negativ påverkan.
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Riskfaktorer

Konkurrens och oförmåga att förstå kunders 
behov kan ha en negativ inverkan på försäljningen 
av Getinges produkter.
Getinges omsättning är beroende av efterfrågan på de 
medicintekniska produkter och lösningar inom akutvård och 
långtidsvård som koncernen erbjuder. Denna efterfrågan är i 
sin tur beroende av de övergripande trenderna på hälso och 
sjukvårdsmarknaden. En åldrande befolkning och en ökning 
av kroniska sjukdomar har medfört en ökad efterfrågan på 
koncernens produkter från sjukhus och andra vårdinrättningar. 
Om efterfrågan på Getinges produkter minskar, till exempel på 
grund av alternativa produkter eller vårdmetoder, kan detta ha 
en negativ inverkan på Getinges verksamhet, finansiella ställning 
och resultat.

Getinge är föremål för konkurrens inom sina produktkatego
rier på olika marknader. Även om marknadernas karaktär liksom 
antalet större konkurrenter och storleken på dessa varierar, finns 
flera stora konkurrenter varav vissa har en bättre position än 
Getinge inom vissa produktkategorier och på vissa marknader. 
Om Getinges konkurrenter skulle bli mer effektiva i sin produk
tion och därmed kunna pressa sina priser skulle det kunna leda 
till att även Getinge tvingas sänka sina priser för att förbli kon
kurrenskraftigt, vilket riskerar att minska försäljningsintäkterna 
och produktmarginalerna samt i slutändan försämra Getinges 
marknadsposition.

Getinge förlitar sig på utveckling och introduktion av nya 
eller förbättrade produkter som medel för att nå och behålla sin 
ställning inom olika produktkategorier på olika marknader. Om 
Getinges konkurrenter skulle introducera nya produkter riskerar 
Getinges nuvarande eller framtida produkter att bli föråldrade 
och/eller oekonomiska vilket kan leda till att Getinge kan förlora 
marknadsandelar. Även kunders behov förändras över tiden 
och om koncernen inte lyckas förutse, identifiera eller reagera 
på förändrade och nya behov skulle det kunna leda till minskad 
efterfrågan på koncernens produkter, vilket skulle kunna påverka 
Getinges rörelseresultat och lönsamhet negativt.

Ökad konkurrens, liksom en negativ utveckling av kunders 
efterfrågan och behov eller andra faktorer som skulle kunna 
inverka på priset på eller konkurrenskraft hos koncernens pro
dukter, skulle kunna inverka negativt på Getinges verksamhet, 
finansiella ställning och resultat.

En betydande andel av Getinges omsättning härrör 
från upphandlingsförfaranden och Getinge är 
beroende av förmågan att erhålla eller förnya avtal 
på gynnsamma villkor.
Getinge ingår avtal efter upphandling med många olika aktörer, 
såsom lokala och regionala allmänna sjukhus, vårdinrättningar, 
privata sjukhus och i viss utsträckning även andra organisationer 
(exempelvis fristående inköpsorganisationer och samordnade 
leveransnätverk, vilka köper in och levererar sjukvårdsutrustning 
åt flera sjukhus och privata upphandlare). En del av Getinges 
omsättning härrör från avtal som ingåtts efter upphandling och 
när sådana avtal löper ut är normalt försäljningen av relevanta 
produkter och tjänster föremål för ett nytt upphandlings
förfarande där Getinge är konkurrensutsatt för att kunna förnya 
avtalet. Det finns en risk att Getinge inte kommer att kunna 
förnya sina kontrakt eller vinna nya upphandlingar på godtagbara 
villkor, eller över huvud taget.

I upphandlingsförfaranden måste Getinge i första hand kon
kurrera på basis av pris och produktkvalitet för att erhålla eller 
förnya kontrakt, men upphandlingsförfaranden inriktas också 
på andra överväganden, till exempel hänsyn till konkurrens
situationen på marknaden eller hållbarhetskrav, vilket kan ligga 
helt eller delvis utanför bolagets kontroll. Vissa upphandlare, 
till exempel NHS som är den största upphandlaren till offentlig 
sektor på sjukvårdsmarknaden i Storbritannien och vissa ameri
kanska inköpsorganisationer såsom HealthTrust Purchasing 
Group, handlar upp alla sina produkter inom ett program som 
ställer upp vissa grundläggande krav på bolag som vill delta i 
upphandlingar inom programmet. Om Getinge inte skulle lyckas 
kvalificera sig för att delta i sådana upphandlingsprogram, eller 
om Getinge deltar i upphandlingar men inte lyckas erhålla eller 
förnya kontrakt på likvärdiga eller mer gynnsamma villkor, eller 
över huvud taget, eller inte lyckas kompensera sänkta priser med 
ökad produktivitet, skulle detta kunna ha en negativ inverkan på 
Getinges verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Getinge förlitar sig på antaganden eller 
uppskattningar då Getinge lämnar anbud på 
kontrakt och kan påverkas negativt om dessa 
antaganden eller uppskattningar visar sig vara 
felaktiga.
De kontrakt som Getinge upphandlar innehåller vanligtvis 
bestämmelser om omfattning, antal produkter och den service 
som ska tillhandahållas. Det är emellertid möjligt att vissa delar 
av kontraktet är ospecificerade eller att det kan vara svårt för 
Getinge att uppskatta framtida kostnader. Denna osäkerhet kan 
inverka på hur korrekta och tillförlitliga koncernens antaganden 
och uppskattningar blir vad beträffar vissa kostnadselement i 
samband med koncernens fullgörande av kontraktet och därmed 
även de prissättningsvillkor som koncernen avtalar. Exempelvis i 
vissa projekt där Getinges produkter ska sättas in som en del av 
en större ombyggnad kan förseningar i andra delar av projektet, 
som är utanför Getinges kontroll, öka Getinges kostnader mer 
än beräknat. Det finns en risk att vissa anbudsförfaranden är 
otillräckligt förberedda och att Getinge baserar sitt erbjudande 
på felaktiga eller optimistiska antaganden.

Historiskt har Getinge i enstaka fall ingått avtal där kost
naderna i slutändan har överskridit intäkterna till följd av till 
exempel felaktiga antaganden om vissa kostnader samt att oför
utsedda problem uppkommit som ökat kostnaderna. Det finns 
en risk för att Getinge även i framtiden kommer att ingå kontrakt 
där kostnaden i slutändan överstiger intäkterna under kontrak
tet, vilket kan ha en negativ inverkan på koncernens verksamhet, 
finansiella ställning och resultat.
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Riskfaktorer

Risker relaterade till verksamheten
Getinges produktsortiment omfattas av 
lagstiftning och regleringar och om Getinge inte 
lyckas följa dessa eller om ändringar sker kan det 
ha en negativ inverkan på försäljningen av 
Getinges produkter.
Sjukvårdsmarknaden är starkt reglerad i samtliga länder där 
Getinge har verksamhet och Getinges produktsortiment 
omfattas av lagstiftning, däribland EUdirektiv och implemen
teringsakter om medicintekniska produkter, FDA:s (Eng. Food 
and Drug Administration (amerikanska motsvarigheten till 
livsmedelsverket och läkemedelsverket)) regelverk och mot
svarande lokala regleringar på de marknader där koncernen är 
verksam, som bland annat ställer krav på betydande utvärdering, 
kvalitetskontroll och dokumentation av produkter. Processen 
för att erhålla godkännande av myndigheter i vissa länder för att 
få marknadsföra produkter för akut och långtidsvård kan vara 
kostsam och tidskrävande och godkännanden kan försenas. 
Koncernen har utvecklat sin verksamhet så att dessa lagar och 
regleringar ska följas och lägger ner betydande resurser på att 
implementera och tillämpa riktlinjer för att säkerställa att till
lämpliga regler efterlevs. För vissa produkter och inom vissa 
produktsortimentet finns särskilt många lokala regleringar vilket 
påverkar möjligheten att ha en gemensam global produkt och 
innebär att koncernen behöver lägga resurser på att tillse att de 
specifika lokala regleringarna följs. Även om Getinge har en funk
tion som syftar att säkerställa att kvalitets och regulatoriska 
krav följs finns det alltid en risk för att dessa krav inte uppfylls. 
Myndigheter, såsom FDA, genomför regelbundet inspektioner 
för att kontrollera regelefterlevnaden och om koncernen inte 
skulle följa tillämpliga lagar eller regleringar kan detta leda till 
myndighetssanktioner såsom böter, produktbeslag, återkallande 
av godkännande, uteslutning från framtida upphandlingar eller 
andra påföljder (se vidare följande riskfaktor). Skulle koncernen 
inte följa relevanta lagar och regleringar kan detta även leda till 
att koncernens motparter har rätt att säga upp eller ändra avtal 
som ingåtts med koncernen.

Det är möjligt att nya lagar eller regleringar kan komma att 
antas som kan leda till att tillverkare, sjukhus, vårdinrättningar 
och andra aktörer måste anpassa sina produkter och vård
metoder. Sådana regleringar skulle kunna innebära att koncer
nens försäljningsmöjligheter begränsas eller att koncernens pro
dukter blir obsoleta eller oanvändbara. Således kan lagändringar 
eller förändringar av föreskrifter medföra en negativ inverkan på 
koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Exempelvis trädde två nya EUförordningar för medicintek
niska produkter i kraft den 26 maj 2017. Dessa två förordningar 
ska börja tillämpas tre respektive fem år efter detta datum och 
därmed ersätta de idag gällande direktiven samt implemente
ringsakterna. De nya förordningarna syftar bland annat till att 
främja patientsäkerheten och ställer ökade krav på tillverkare 
av medicintekniska produkter. Förordningarna innebär bland 
annat att Getinge kommer att behöva genomföra regelbunden 
uppdatering av sina medicintekniska produkters tekniska 
dokumentation, förse sina medicintekniska produkter med en 
unik produktidentifiering (UDI) samt registrera sig själva och 
sina produkter som de säljer inom EU i en central europeisk 
databas (EUDAMED). Vidare kommer de nya förordningarna ha 
ett bredare tillämpningsområde än de nu gällande direktiven, 
varför även produkter utan ett rent medicinskt syfte kan komma 
att omfattas av regelverket. Ikraftträdandet av ett så omfattande 

nytt regelverk ställer krav på verksamheten och innebär att 
Getinge kan komma att behöva se över sina nuvarande rutiner 
och regelefterlevnad, vilket kan vara ett kostsamt och tids
krävande förfarande.

Det förlikningsavtal som Getinge ingått med FDA i 
anledning av dess inspektioner kan medföra 
ytterligare investeringar, sanktioner eller 
kostnader för Getinge.
Under 2013, och åren dessförinnan, inspekterade amerikanska 
FDA (Eng. Food and Drug Administration) ett antal av Medical 
Systems (idag Acute Care Therapies) tillverkningsenheter inom 
koncernen. Inspektionerna ledde till att frågor väcktes hos FDA 
avseende bolagens rutiner och processer inom kvalitetsled
ningssystemet. Ett omfattande internt arbete för att stärka och 
anpassa kvalitetsledningssystemet startade omgående, och 
parallellt inleddes en dialog med FDA.

Dialogen resulterade i ett frivilligt förlikningsavtal (Eng. 
Consent Decree) med FDA till vilket Getinges dotterbolag Atrium 
Medical Corporation och tre andra Maquetbolag är parter 
(tillsammans med en eller flera individer) och vilket formellt 
godkändes av domstolen i New Hampshire i februari 2015. För
likningsavtalet anger ett antal krav som åläggs svaranden, vilka 
krav syftar till att säkerställa en hög nivå med avseende på kvali
tetsledningssystemet hos berörda tillverkningsenheter. Avtalet 
omfattade ursprungligen tillverkningsenheterna i amerikanska 
Hudson (New Hampshire), och Wayne (New Jersey), samt de två 
tyska tillverkningsenheterna Rastatt och Hechingen i den del 
de tillhandahåller produkter till den amerikanska marknaden. 
Således namnges eller identifieras inga andra av Maquet eller 
Getinges tillverkningsenheter och inte heller den utomameri
kanska verksamheten i Rastatt och Hechingen. Trots att det 
överenskommits att ytterligare inskeppning av produkter från 
Hudson inte skulle vara tillåtna, är vissa produkter tillverkade vid 
tillverkningsenheten i Hudson och som av FDA bedömts vara 
medicinskt nödvändiga (Eng. medical necessity) även fortsätt
ningsvis tillåtna att tillhandahålla marknaden.

Förlikningsavtalet innebär att de berörda tillverknings
enheterna under avtalets löptid är föremål för mer ingående 
granskning av FDA, som har vidare behörighet att övervaka 
svarandens efterlevnad av förlikningsavtalet och tillverknings
enheternas efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar. De 
berörda tillverkningsenheterna står alltså under en närmare och 
mer fördjupad granskning än jämförbara tillverknings enheter 
vilket också betyder en jämförelsevis högre risk för att enheterna 
åläggs sanktioner med mindre möjlighet för dem att värja sig 
mot dessa. Det ska noteras att FDA, oaktat förlikningsavtalet, 
även kan komma att genomföra inspektioner av andra produk
tionsenheter, såväl Getinges dotterbolags som andra leveran
törers, med verksamhet som riktas mot den amerikanska mark
naden, dock ej lika ingående som av de enheter som om fattas av 
förlikningsavtalet.

Förlikningsavtalet består av ett antal faser och det förväntas 
fortsätta vara i kraft under flera år. Förlikningsavtalet innebär 
att de namngivna dotterbolagen till Getinge regelbundet måste 
rapportera hur förbättringsarbetet framskrider samt genomföra 
årliga, obligatoriska tredjepartsinspektioner. Enheterna befinner 
sig i olika faser i relation till deras respektive förbättringspro
gram. Produktionsenheterna i USA utvecklas i enlighet med 
plan. I Hechingen och Rastatt, där situationen är mer komplex, 
har en omplanering av förbättringsprogrammet genomförts 
under andra kvartalet 2017.
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Riskfaktorer

Enligt förlikningsavtalet är det möjligt för enheten i Hudson 
att flytta verksamhet till en annan plats. Även en sådan ny 
tillverkningsplats kommer att omfattas av förlikningsavtalet. I 
anledning av förflyttning av viss produktion från Hudson till en 
tillverkningsenhet i Merrimack (New Hamphire) omfattas även 
denna enhet av förlikningsavtalet.

Under 2014 reserverade Getinge 995 Mkr avseende förbätt
ringsåtgärder för att stärka och anpassa kvalitetsledningssys
temet inom dåvarande Medical Systems och under 2016 reser
verades ytterligare 400 Mkr för detta ändamål. Under perioden 
1 januari–30 juni 2017 har 141 Mkr tagits i anspråk för förbättrings
åtgärder inom ramen för åtgärdsprogrammet. Den 17 juli 2017 
offentliggjorde Getinge att omplaneringen av förbättringspro
grammet i Hechingen genomförts och att koncernen har beslu
tat om en avsättning om ytterligare 488 Mkr för att genomföra 
de nödvändiga förändringarna. De ökade kostnaderna är främst 
relaterade till utökad personalstyrka och processvalidering och 
efter denna avsättning uppgår koncernens outnyttjade reserv till 
710 Mkr. De totala kostnaderna för åtgärdsprogrammet uppgår 
därmed till 1 983 Mkr, varav 1 883 Mkr avser åtgärdsprogrammet 
och 100 Mkr straffavgifter.

Genomförandet av det fortsatta förbättringsarbetet och 
utfallet av framtida inspektioner kommer att avgöra om ytter
ligare åtgärder behövs vidtas för att möta FDA:s krav och för
väntningar. Det finns en risk att Getinge med anledning av detta 
måste genomföra ytterligare investeringar eller åtgärder, eller att 
ytterligare sanktioner och kostnader belastar Getinge eller dess 
dotterbolag. Vidare finns det en risk att aktuella produktions
enheter kan komma att stängas ner, antingen på uppmaning av 
FDA eller på bolagets eget initiativ till exempel på grund av att 
det är ekonomiskt ohållbart att fortsätta produktionen vid en 
viss enhet eller av en viss produkt. Om någon av dessa risker 
förverkligas kan det ha en negativ inverkan på Getinges verksam
het, finansiella ställning och resultat.

Getinges möjlighet att uppnå uppsatta finansiella 
mål är beroende av ett antal faktorer, såsom att 
framgångsrikt investera i forskning och utveckling 
samt att effektivt introducera nya produkter.
En kritisk del för att uppnå Getinges uppsatta finansiella mål är 
en fortsatt expansion av nya produktkategorier och nya produkt
typer inom befintliga produktkategorier, vilket är beroende av 
koncernens förmåga att påverka, förutse, identifiera och svara 
på förändrade kundpreferenser och behov. Getinge investerar i 
forskning och utveckling för att ta fram och lansera nya produk
ter men det finns inga garantier för att nya produkter kommer 
att uppnå samma grad av framgång som tidigare. Det finns en 
risk att Getinge inte lyckas förutse eller identifiera trender i 
kundpreferenser och behov, eller att Getinge identifierar dem 
senare än vad konkurrenter gör. Dessutom kan svårigheter att 
tillverka eller få myndighetsgodkännande försena införandet av 
nya produkter på marknader. Det finns även en risk att Getinge 
inte lyckas utveckla och producera nya produkter till en kostnad 
som motsvarar koncernens lönsamhetsmål. Garantianspråk och 
servicekostnader relaterade till nya produkter kan bli större än 
förväntat och Getinge kan behöva ägna betydande resurser för 
att hantera eventuella kvalitetsproblem i samband med lanse
ring av nya produkter vilket kan minska resurserna för ytterligare 
produktutveckling och andra frågor. Dessutom kan införandet 
av nya produkter leda till att kunder skjuter upp köp av befintliga 

produkter. Om Getinge inte lyckas ta fram och lansera nya pro
dukter på ett kostnadseffektivt sätt, om produktlanseringar tar 
för lång tid eller om kunder senarelägger sina inköp på grund av 
utvärderingar av nya produkter, så kan det leda till att Getinge 
förlorar marknadsandelar, vilket kan försämra Getinges möjlig
heter att uppnå de finansiella målen. Om Getinge får problem 
med eller inte lyckas uppnå de finansiella målen kan det ha en 
negativ inverkan på Getinges verksamhet, finansiella ställning 
och resultat.

En del av Getinges tillväxtstrategi bygger på att 
expandera verksamheten genom förvärv och 
integration av lämpliga verksamheter, och att vid 
behov kunna avyttra andra delar som inte passar in 
i Getinges strategi.
Som en del i Getinges tillväxtstrategi avser Getinge att ytterli
gare expandera sin verksamhet genom förvärv av verksamheter 
som förbättrar och kompletterar koncernens befintliga verksam
het, både på nuvarande och potentiellt nya marknader. Getinge 
är beroende av flera faktorer för att kunna genomföra framtida 
förvärv, till exempel att koncernen lyckas hitta lämpliga förvärvs
objekt till rätt pris, förhandla godtagbara köpevillkor, finansiera 
förvärven och erhålla nödvändiga tillstånd från myndigheter. När 
det gäller förvärv på nya geografiska marknader är koncernen 
också beroende av att känna till och anpassa sig till gällande 
marknadspraxis. Därav finns en risk att koncernens eventuella 
framtida förvärv inte kan genomföras på fördelaktiga villkor 
eller över huvud taget, vilket skulle kunna begränsa koncernens 
tillväxt.

Det finns flera operativa och finansiella risker i samband 
med förvärv, framför allt hur nya verksamheter ska integreras i 
Getinges befintliga verksamhet. Integration förutsätter bland 
annat att det är möjligt att använda den befintliga strukturen 
på ett optimalt sätt, att verksamheten i de förvärvade verksam
heterna går att ändra, att nödvändiga rekonstruktionsåtgärder 
kan genomföras och att det finns tillräcklig tillgång till personal 
med nödvändig kompetens och det finns en risk att en eller 
flera faktorer försvårar en effektiv integrering av den nya verk
samheten. Utöver integrationsrisken består risker bland annat 
av exponeringen för okända förpliktelser, högre förvärvs och 
expansionskostnader än förväntat samt problem med att erhålla 
nödvändiga tillstånd för att driva verksamheten. Det finns en 
risk att koncernens bedömningar och antaganden som rör 
möjligheterna till förvärv eller expansion eller som rör förvärvade 
verksamheter kommer att visa sig vara inkorrekta, eller att för
pliktelser, oförutsedda händelser eller andra risker som tidigare 
var okända för koncernen kommer att inträffa. Det finns en risk 
att Getinge inte lyckas integrera förvärvade verksamheter och 
därmed att de förväntade synergierna i och med förvärvet inte 
realiseras.

Getinge kan också komma att vilja avyttra verksamheter och 
anläggningar som inte längre passar in i koncernens strategi. Det 
finns en risk att koncernen i framtiden inte kommer att kunna 
avyttra verksamheter eller tillgångar över huvud taget eller att 
sådana avyttringar inte kommer att kunna ske på gynnsamma 
villkor.

Om någon av dessa risker förverkligas kan detta få en negativ 
inverkan på Getinges verksamhet, finansiella ställning och 
resultat.



INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I GETINGE AB 17

Riskfaktorer

Getinge planerar att omstrukturera koncernen och 
dela ut verksamhetsområdet Patient & Post-Acute 
Care till Getinges aktieägare samt notera detta 
som ett separat bolag benämnt Arjo AB.
I enlighet med Getinges ovan nämnda strategi offentliggjorde 
Getinge den 18 oktober 2016 planer på att omstrukturera kon
cernen och föreslå att en extra bolagsstämma beslutar om att 
verksamhetsområdet Patient & PostAcute Care (f.d. Extended 
Care) delas ut till Getinges aktieägare och noteras som ett 
separat bolag benämnt Arjo AB på Nasdaq Stockholm (enligt de 
så kallade Lex ASEAreglerna). Under förutsättning att styrelsen 
fattar beslut om detta kommer ett förslag att presenteras vid en 
extra bolagsstämma under sista kvartalet 2017 för aktieägarna 
att ta ställning till och besluta om. Om stämman beslutar i enlig
het med styrelsens potentiella förslag är ambitionen att slutföra 
utdelningen och börsnotera Arjo senast första kvartalet 2018.

Till följd av omstruktureringen av koncernen och utdelningen 
av verksamhetsområdet Patient & PostAcute Care finns en risk 
att förväntade synergieffekter inom koncernen går förlorade. 
Det finns även en risk att genomförandet av omstruktureringen 
blir mer kostsamt och mindre framgångsrikt än förväntat, och 
dessutom att utdelningen inte kan genomföras enligt den tänkta 
tidplanen eller över huvud taget, vilket kan få en negativ inverkan 
på Getinges verksamhet, finansiella ställning och resultat.

På vissa marknader samarbetar Getinge med olika 
distributörer för försäljningen av koncernens 
produkter och är därmed exponerad för vissa 
risker kopplade till distributörer.
För närvarande sker cirka 90 procent av Getinges försäljning via 
koncernens egna säljbolag och resterande 10 procent säljs via 
agenter och andra distributörer. Inom de marknader där Getinge 
är närvarande genom sina egna affärsenheter är affärsenheterna 
ansvariga för marknadsföringen och försäljningen till kunder. På 
andra marknader samarbetar Getinge med ett nätverk av distri
butörer. Eftersom Getinge säljer sina produkter via externa för
säljningskanaler i flera länder är koncernens fortsatta framgång 
bland annat beroende av koncernens möjlighet att fortsätta 
etablera och underhålla framgångsrika samarbeten med sina 
externa försäljningskanaler. Även om koncernen har ingått avtal 
med externa försäljningskanaler är vissa av avtalen inte exklu
siva och innehåller ingen förpliktelse för de externa försäljnings
kanalerna att exklusivt beställa eller distribuera koncernens pro
dukter. Vissa av Getinges externa försäljnings kanaler kan efter 
eget gottfinnande välja att distribuera produkter från Getinges 
konkurrenter istället för produkter från Getinge. Koncernens för
måga att generera betydande intäkter genom sina distributörer 
är därför i stor utsträckning beroende av deras vilja att fortsätta 
samarbeta med koncernen. Variation i strategi, förändring av 
fokus, konkurrenskraftiga produkterbjudanden, potentiella bris
ter i avtal och ägar eller ledningsförändringar hos en distributör 
kan hindra koncernens möjlighet att marknadsföra, implemen
tera eller stödja sina produkter hos sådana distributörer vilket 
i sin tur kan ha en negativ inverkan på Getinges verksamhet, 
finansiella ställning och resultat.

Getinge har ett stort nätverk av distributörer vars verksamhet 
Getinge inte har full insyn i eller kan kontrollera. Getinge har en 
uppförandekod som koncernen implementerat och uppmanar 
samtliga distributörer att följa, men det finns en risk att distribu
törer väljer att handla i strid med denna och att distributörernas 
agerande får en negativ inverkan på Getinge, antingen direkt 

i form av olika anspråk eller genom att koncernens renommé 
skadas. Om något av ovanstående problem förverkligas kan 
detta få en negativ inverkan på koncernens verksamhet, finan
siella ställning och resultat.

Störningar i produktionen av Getinges produkter 
kan ha en negativ inverkan på Getinges 
verksamhet.
Getinges verksamhet utgörs av processer där avbrott eller stör
ningar, till följd av till exempel brand, maskinhaveri, störningar 
i Getinges ITsystem, konflikt med arbetstagarorganisationer, 
väderförhållanden eller naturkatastrofer kan få konsekvenser 
för Getinges förmåga att fullgöra sina skyldigheter gentemot 
kunder. Detta, liksom en förväntad risk för detta, kan i sin tur 
medföra att kunder använder andra leverantörer. Getinges till
verkning är förlagd till 25 produktionsenheter vid vilka Getinge 
tillverkar unika produkter och där relativt avancerade maskiner 
används, vilket innebär att produktionen vid en störning inte 
enkelt kan flyttas till en annan tillfällig anläggning och att det 
kan kräva viss tidsåtgång att byta ut eller reparera maskiner som 
inte fungerar. Det finns en risk att störningar och skador i pro
duktionen kan komma att försvåra för Getinge att fullgöra sina 
skyldigheter gentemot kunder och därmed påverka Getinges 
verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt.

Getinge är beroende av ett fåtal leverantörer för 
vissa kritiska komponenter i sin produktion.
I tillverkningen av Getinges produkter används olika typer av 
komponenter och huvudsakligen material som stål, aluminium, 
plast och textilier. Getinge har ett stort antal leverantörer och 
är beroende av ett fåtal av dessa för leverans av vissa kritiska 
råvaror och komponenter till tillverkning av vissa produkter. Det 
finns en risk att sådana leverantörer kan komma att höja sina 
priser eller förändra sina villkor, eller att leveranssvårigheter kan 
inträffa på grund av exempelvis brand, strejk, konkurs, brist på 
råmaterial eller andra omständigheter hänförliga till en kontrak
terad leverantör. Getinge är därför beroende av omständigheter 
som delvis ligger utanför bolagets kontroll. Det finns en risk att 
sådana externa leverantörer i framtiden inte kommer att leverera 
kritiska komponenter i tid, till en rimlig kostnad eller över huvud 
taget, vilket i förlängningen kan leda till att Getinge inte kan 
producera och leverera en eller flera av sina produkter till en 
rimlig kostnad eller över huvud taget. Det kan också vara svårt 
för Getinge att i sådana fall hitta en ny leverantör som uppfyller 
koncernens kvalitetskrav och i så fall till väsentligen samma 
kostnad som tidigare.

Om något av ovanstående problem med leverantörer förverk
ligas kan detta få en negativ inverkan på koncernens verksam
het, finansiella ställning och resultat.

Störningar, fel och förändringar i Getinges 
IT-system samt brott mot dataskyddslagstiftning 
skulle kunna ha en negativ inverkan på Getinges 
verksamhet, finansiella ställning och resultat.
Getinge förlitar sig på ITsystem (inklusive koncernens eko
nomi och logistiksystem) i den löpande verksamheten. Det 
finns en risk att ITsystem framöver drabbas av driftstörningar 
eller avbrott av olika anledningar, till exempel om koncernen 
skulle utsättas för dataintrång, eller att systemen visar sig vara 
bristfälliga och att backupsystem inte fyller önskad funktion i 
samband med driftstörningar, eller om tekniska problem uppstår 
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vid förändring av existerande ITsystem eller implementering av 
nya ITsystem. Dataintrång kan även leda till att obehöriga får 
tillgång till konfidentiell information om Getinge. Störningar i 
ITsystem kan få negativ inverkan på koncernens verksamhet, 
finansiella ställning och resultat. Förändringar och implemente
ring av ITsystem kan kräva avsevärda resurser, ta tid i anspråk 
från Getinges ledning och även påverka andra arbetsprocesser. 
Implementeringen kan bli mer kostsam än förväntat, bli försenad 
med negativa följdeffekter eller medföra störningar på det opera
tionella arbetet, inklusive en negativ påverkan på tillgänglighet 
och kundnöjdhet, och i förlängningen koncernens verksamhet, 
finansiella ställning och resultat.

Störningar eller fel i ITsystemen skulle också kunna påverka 
Getinges hantering av personuppgifter. Getinges verksamheter 
är föremål för dataskyddslagstiftning i olika jurisdiktioner, till 
exempel i EU och i USA. Enligt tillämpliga regler krävs bland 
annat att erforderliga rutiner finns för behandling, lagring och 
radering av personuppgifter, att individer informeras på ett 
korrekt sätt om Getinges behandling av personuppgifter och 
att Getinge har infört de rutiner som krävs för att efterleva till
lämpliga regler. Getinge gör erforderliga anpassningar för att 
uppfylla kraven i Europeiska Unionens dataskyddsförordning 
som träder i kraft 2018, men trots detta kan obehörigt röjande 
eller felaktig behandling av personuppgifter inträffa. Detta kan 
medföra negativ publicitet och skada Getinges anseende och 
leda till förlust av kunder och intäkter. Det kan också leda till 
böter, skadeståndskrav från enskilda och föreläggande från 
tillsynsmyndigheter för att åstadkomma rättelse. Brist på efter
levnad av dataskyddslagstiftning skulle därigenom kunna ha en 
negativ inverkan på Getinges verksamhet, finansiella ställning 
och resultat.

Getinges fortsatta framgång på lång sikt är 
beroende av dess ledningspersoner och 
nyckelpersoner.
Getinges tillgång till kompetenta och motiverade medarbetare 
samt bra chefer är viktig för att uppnå uppställda strategiska 
och operationella mål. Getinge är särskilt beroende av bolags
ledningen och vissa nyckelpersoner. Det är därför viktigt att 
koncernen lyckas attrahera och behålla medarbetare med rätt 
kompetens i framtiden. Detta kan vara särskilt utmanande på 
koncernens viktigaste tillväxtmarknader, där konkurrensen kan 
vara hård och den samlade kompetensen kan vara begränsad. 
Getinge har under de senaste åren genomfört ett antal för
ändringar i koncernledningen, varav den senaste förändringen 
offentliggjordes den 17 juli 2017 då Lars Sandström utsågs till 
Chief Financial Officer (CFO) och medlem av Getinges kon
cernledning (med tillträde senast i januari 2018) som ersättare 
för Reinhard Mayer som enligt tidigare kommunikation valt 
att lämna Getinge av personliga skäl. Ytterligare förändringar i 
Getinges ledning eller förluster av ledningspersoner eller andra 
nyckelpersoner eller oförmåga att identifiera, rekrytera och 
behålla kvalificerad personal kan negativt påverka möjligheten 
att bedriva koncernens verksamhet och skulle kunna ha en 
negativ inverkan på koncernens finansiella ställning och resultat.

Getinge riskerar kostnader avseende 
produktansvar, produktåterkallelse och andra 
rättsliga anspråk vilket kan ha en negativ inverkan 
på Getinges renommé, verksamhet, finansiella 
ställning och resultat.
Likt andra aktörer inom sjuk och hälsovård, är och riskerar 
Getinge, som levererar produkter inom akutvård och långtids
vård till sjukhus och andra vårdinrättningar, att bli föremål för 
anspråk avseende produktansvar, produktåterkallelse samt 
andra rättsliga anspråk för det fall att användningen av Getinges 
produkter orsakar, uppges orsaka eller befaras orsaka skador 
på person eller material. Sådana anspråk kan röra stora belopp 
och medföra betydande juridiska kostnader, särskilt med beak
tande av att det i de branscher som Getinge verkar regelmäs
sigt förutsätts långtgående garanti och andra åtaganden från 
leverantörer.

Även om koncernen tillhandahåller utbildningar och instruk
tioner för korrekt användande av dess produkter har Getinge 
inte någon kontroll över hur produkterna faktiskt används, och 
kunderna kan komma att använda produkterna på ett sätt som 
orsakar person eller materiella skador. Det finns en risk för 
felaktigheter i koncernens produkter eller att ett felaktigt använ
dande av produkterna kan leda till produktansvar som i sin tur 
kan leda till betydande finansiella åtaganden samt negativ publi
citet som skadar koncernens renommé. Även om ett påstått pro
duktansvarsanspråk inte är framgångsrikt eller inte fullföljs, kan 
den negativa publiciteten kring att en produkt återkallas eller 
ett påstående om att Getinges produkter orsakat person eller 
materiella skador ändå avsevärt skada varumärket och koncer
nens renommé, vilket kan medföra negativa effekter på bolagets 
verksamhet, finansiella ställning och resultat. Getinge innehar 
sedvanlig ansvars och produktansvarsförsäkring. Det finns en 
risk för att det skydd som Getinge erhåller genom försäkringarna 
är begränsat på grund av till exempel beloppsbegränsningar och 
krav på betalning av självrisk.

Om Getinges renommé försämras kan detta leda 
till förlorad försäljning och förlorade 
tillväxtmöjligheter för Getinge.
Ett företags renommé är viktigt både i förhållande till nya och 
befintliga kunder vid valet av leverantör av varor och tjänster. Till 
exempel kan kvalitetsproblem, operativa eller logistiska problem 
eller förlusten av en välkänd befintlig kund eller leverantör leda 
till att Getinges renommé försämras och därigenom leda till svå
righeter att behålla befintliga kunder eller attrahera nya kunder. 
En försämring av Getinges renommé kan särskilt begränsa möj
ligheten för Getinge att vinna upphandlingar från sjukhus och 
andra vårdinrättningar, både inom privat och offentlig sektor. 

Därutöver kan försämrat renommé, ogrundat eller ej, 
för en eller flera av Getinges större kunder, påverka även 
Getinges renommé negativt. Detta kan i förlängningen negativt 
påverka upphandlingsprocesser och andra kunders inköp av 
Getingeprodukter. 

Dessutom ställs koncernen inför risken att dess anställda 
eller andra personer knutna till Getinge kan vidta åtgärder som 
är oetiska, kriminella (inklusive men inte begränsat till, brott mot 
tillämplig antikorruption eller mutlagstiftning) eller i strid med 
Getinges interna riktlinjer och policys (se till exempel nedan 
under riskfaktorn ”Getinge är, och kan i framtiden komma att bli, 
inblandat i myndighetsförfaranden, rättstvister och andra lik-
nande förfaranden som skulle kunna ha en negativ inverkan på 
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Getinges verksamhet, finansiella ställning och resultat.”). Kunder 
och leverantörer skulle kunna associera bolaget med sådana 
åtgärder, vilket kan ha en negativ inverkan på Getinges renommé 
och i förlängningen ha en negativ inverkan på koncernens verk
samhet, finansiella ställning och resultat.

Getinges försäkringar kan komma att ge ett 
begränsat skydd och potentiellt lämna koncernen 
oförsäkrad mot vissa risker.
Getinge har försäkringar som bland annat täcker egendom, 
utrustning och störningar i verksamheten i sådan omfattning 
och till de belopp som bedöms vara i linje med branschpraxis. 
Koncernen är dock inte försäkrad fullt ut mot alla risker och 
försäkringar mot alla typer av risker finns eventuellt inte att 
tillgå. Getinges försäkringar omfattar, bland annat, fysisk förlust 
av eller skada på Getinges egendom och utrustning som kan 
uppkomma till följd av ett antal specificerade risker liksom även 
vissa följdskador, inklusive störningar i verksamheten till följd 
av en händelse som täcks av försäkringarna. Inträffar en olycka 
som orsakar skador som överstiger försäkringslimiterna eller 
åsamkas koncernen förluster till följd av händelser som inte 
täcks av försäkringar skulle detta kunna ha en negativ inverkan 
på Getinges verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Legala risker
Bristande skydd för Getinges immateriella 
rättigheter skulle kunna ha en negativ inverkan på 
koncernens verksamhet, finansiella ställning och 
resultat.
Getinge investerar betydande belopp i forskning och utveckling 
och utvecklar kontinuerligt nya produkter och tekniska lös
ningar. För att säkra intäkterna från dessa investeringar är det 
av avgörande betydelse att nya produkter och ny teknik är skyd
dade från olovligt användande av konkurrenter. Om det är möjligt 
och lämpligt skyddar Getinge sina immateriella rättigheter 
genom patent, upphovsrätt och varumärkesregistrering. Vidare 
är koncernen beroende av knowhow och affärshemligheter som 
inte kan skyddas immaterialrättsligt.

Det finns en risk att Getinges patent, andra immateriella till
gångar eller liknande rättigheter inte ger Getinge ett tillräckligt 
skydd eller att Getinges rättigheter inte kan upprätthållas. Det 
finns också en risk att nya produkter och ny teknik utvecklas 
som kringgår eller ersätter Getinges immateriella rättigheter 
eller att Getinges konkurrenter utvecklar motsvarande know
how. Dessutom kan tredje part, grundat eller ogrundat, väcka 
talan om intrång i immateriella rättigheter eller inleda rättsliga 
förfaranden som ogiltigförklarar Getinges immateriella rättig
heter. Skulle Getinge efter en sådan talan anses skyldigt till 
intrång kan Getinge tvingas att ingå licensavtal, betala skade
stånd eller begränsa sitt produkt eller tjänsteutbud. Vidare finns 
det inga garantier för att bolag inom koncernen i dagsläget eller i 
framtiden inte kommer att göra intrång i immateriella rättigheter 
tillhörandes tredje man. Reserveringar görs i koncernens räken
skaper om det finns en sannolik och kvantifierbar risk för ansvar, 
men utgången i denna typ av komplicerade tvister kan vara svår 
att förutse. Rättsliga förfaranden rörande intrång är både kost
samma och tidskrävande. Eftersom konkurrensen på marknaden 
ökar, ökar även risken för skadeståndskrav kopplade till immate
riella rättigheter. Det kan inte uteslutas att detta skulle kunna ha 
en negativ inverkan på Getinges verksamhet, finansiella ställning 
och resultat.

Getinges produktion omfattas av lagar och 
regleringar avseende miljö, hälsa och säkerhet.
Getinge omfattas av en rad miljö, hälso och säkerhetsrelate
rade lagar och förordningar i varje jurisdiktion där Getinge har 
förlagt sin produktion. Dessa lagar och förordningar innefattar 
allt striktare krav till skydd för miljön, hälsa och säkerhet. Kost
naderna för att efterleva lagar och annan reglering relaterad till 
miljö, hälsa och säkerhet, liksom det ansvar som gäller enligt 
dessa kan vara betydande och bristande efterlevnad skulle 
kunna leda till civilrättsliga och straffrättsliga påföljder, indrag
ning av tillstånd, tillfällig eller permanent stängning av produk
tionsanläggningar samt anspråk eller stämningar från tredje 
part.

Ändringar i lagar, förordningar eller officiella föreskrifter som 
innebär att nya eller strängare krav eller ändrade villkor för miljö, 
hälsa och säkerhet införs, samt en trend mot strängare tillämp
ning av lagar och förordningar, kan kräva att Getinge genomför 
ytterligare investeringar vilket kan leda till ökade kostnader och 
andra åtaganden för koncernen. Om koncernen misslyckas med 
att uppfylla sådana ändringar på ett kostnadseffektivt sätt eller 
om koncernen inte lyckas behålla de nödvändiga tillstånden, kan 
detta få en negativ inverkan på koncernens verksamhet, finan
siella ställning och resultat.

Getinge är, och kan i framtiden komma att bli, 
inblandat i myndighetsförfaranden, rättstvister 
och andra liknande förfaranden som skulle kunna 
ha en negativ inverkan på Getinges verksamhet, 
finansiella ställning och resultat.
Getinge är, och kan i framtiden komma att bli, inblandat i tvister 
inom ramen för affärsverksamheten och riskerar att bli föremål 
för civilrättsliga krav och tvister rörande, bland annat, avtal, 
produktansvar och brister i de varor och tjänster som levereras. 
Dessutom skulle bolagen inom koncernen (inklusive bolagens 
tjänstemän, styrelseledamöter, medarbetare eller närstående 
företag) kunna bli föremål för myndighetsutredningar eller 
brottsutredningar samt förfaranden avseende, bland annat, 
frågor som rör miljö, skatt, konkurrens eller hälsa och säkerhet 
(vilket sker från tid till annan).

Exempelvis har Getinge offentliggjort att två av dess dotter
bolag i Brasilien, Maquet Cardiopulmonary do Brasil Indústria 
e Comércio Ltda och Maquet do Brasil Equipamentos Médicos 
Ltda, och anställda i dessa bolag, utreds av den brasilianska kon
kurrensmyndigheten (General Superintendence of the Administ
rative Council for Economic Defense) för bland annat påstådd 
manipulation av anbudsförfaranden och påstådd kartellbildning 
under tidsperioden mellan år 2000 och 2015. Utredningen är en 
del av pågående statliga utredningar gällande kartellbildning 
relaterat till försäljning av medicinsk utrustning som genom
förs av brasilianska myndigheter. Enligt ett pressmeddelande 
från myndigheten omfattas totalt 46 företag, 80 personer och 
industriorganisationen Associação Brasileira de Importadores e 
Distribuidores de Implantes (ABRAIDI) av utredningen. Getinge 
har beslutat sig för att initiera en intern granskning och sam
arbeta med relevanta myndigheter. Getinge bedömer i nuläget 
att resultatet av de pågående utredningarna inte kommer att ha 
någon väsentlig finansiell effekt för koncernen, men det kan i 
detta tidiga skede av processen inte uteslutas. 

Sådana utredningar, tvister och förfaranden kan bli tidskrä
vande och långdragna, kan störa normal verksamhet, påverka 
kundrelationer negativt och resultera i administrativa och/eller 
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straffrättsliga sanktioner och åtgärder liksom andra betydande 
kostnader sammanhängande därmed. Reserveringar görs i kon
cernens räkenskaper om det finns en sannolik och kvantifierbar 
risk för ansvar, men utgången i denna typ av förfaranden kan vara 
svår att förutse. Om ansvar skulle utdömas för Getinge i sådana 
tvister eller förfaranden finns det en risk att eventuella påföljder 
i sin helhet inte täcks av Getinges försäkringar. Framtida tvister, 
krav, utredningar och förfaranden skulle kunna ha en negativ 
inverkan på Getinges verksamhet, finansiella ställning och 
resultat.

Getinges tolkning av tillämpliga skatteregler, 
skatteavtal och andra bestämmelser kan vara 
inkorrekt och koncernens skatterättsliga ställning 
eller regelverket kan förändras, vilket skulle kunna 
ha en negativ inverkan på Getinge.
Getinge bedriver sin verksamhet genom bolag i ett stort antal 
länder runt om i världen. Verksamheten, inklusive transaktioner 
mellan bolag i koncernen, bedrivs i enlighet med tillämpliga 
skatte regler, skatteavtal och bestämmelser i berörda länder 
samt i enlighet med krav från berörda skattemyndigheter. Det 
kan dock inte uteslutas att Getinges tolkning av tillämpliga 
skatte regler, skatteavtal och bestämmelser eller av berörda 
skatte myndigheters tolkning av dessa regler, eller av administra
tiv praxis inte är helt korrekt, eller att sådana regler ändras, even
tuellt med retroaktiv verkan. Getinges skatterättsliga ställning 
kan förändras genom beslut av berörda myndigheter vilket skulle 
kunna ha en negativ inverkan på Getinges verksamhet, finan
siella ställning och resultat.

Den 20 juni 2017 presenterade finansdepartementet en pro
memoria om nya regler för bolagssektorn. Promemorian innehöll 
bland annat ett förslag om att sänka den svenska bolagsskatte
satsen från 22 till 20 procent. Förslaget skulle kunna påverka 
värdet av Getinges uppskjutna skattefordringar och därmed 
ha en negativ inverkan på Getinges finansiella ställning och 
resultat.

Getinge verkar i en global miljö och är därför 
exponerat mot lokala affärsrisker i många länder, 
som till exempel korruption och 
handelsrestriktioner.
Getinge verkar i en global miljö och är därför utsatt för olika 
risker. Exempelvis skulle tjänstefel, bedrägeri, brott mot tillämp
liga lagar och regler, eller andra otillbörliga handlingar utförda 
av Getinges anställda, representanter eller distributörer kunna 
ha en negativ inverkan på Getinges verksamhet och renommé. 
Sådant agerande skulle kunna innebära brott mot tillämpliga 
regler om offentlig upphandling, sekretess, förbud mot mutor 
och annan korruption, ersättningsregler till anställda och andra 
kostnader för avtal, regler mot lobbying eller liknande verksam
het, regler riktade mot den interna kontrollen över ekonomisk 
rapportering, lagar och regler för miljö, handel, konkurrens och 
monopolförebyggande, och andra tillämpliga lagar och regler. 
Getinge har upprättat interna riktlinjer och policys för bolagets 
anställda men det finns till exempel en risk för att den antikor
ruptionspolicy som Getinge infört eller andra åtgärder som 
vidtagits mot korruption inte förhindrar korrupta beteenden. 
Om Getinge inte skulle följa tillämpliga lagar och regelverk eller 
om annat fel skulle begås kan koncernen drabbas av straffav
gifter och andra offentligrättsliga påföljder, uppsägning eller 
avstängning från avtal, vilket skulle kunna försämra koncernens 

möjligheter att vinna upphandlingar och framtida kontrakt samt 
leda till minskade intäkter och vinster. Det finns också en risk 
att tredje parter som Getinge har kontakt med agerar på ett otill
börligt sätt, exempelvis genom att begå eller försöka begå stöld, 
bedrägeri eller utpressning mot Getinge eller anställda inom 
Getinge, vilket skulle kunna ha en negativ inverkan på Getinges 
verksamhet och renommé.

Dessutom kan olika former av handelsrestriktioner införda 
genom lagar, policys, åtgärder, kontroller eller andra pålagor från 
myndigheter i de länder där Getinge är verksamt, eller i länder 
där Getinge kan komma att bedriva verksamhet i framtiden, samt 
exportkontroll och ekonomiska sanktioner eller andra åtgärder 
beslutade av organ, sammanslutningar och länder, såsom FN, 
EU och USA, påverka koncernens verksamhet, försena eller 
förhindra planerade investeringar eller på annat sätt negativt 
påverka Getinge och dess finansiella resultat. Därutöver, om 
Getinge – medvetet eller av misstag – skulle bryta mot tillämpliga 
sanktionsprogram eller andra handelsrestriktioner skulle det 
kunna få en negativ effekt på Getinge genom att Getinge riskerar 
att helt eller delvis förlora sin finansiering och drabbas av andra 
påföljder.

Getinge kanske inte kan utveckla, implementera och upprätt
hålla system, policys och förhållningssätt för att fullt ut hantera 
dessa risker eller i alla delar följa tillämpliga regelverk utan att 
dra på sig ytterligare kostnader. Om någon av dessa risker skulle 
realiseras kan det ha en negativ inverkan på Getinges verksam
het, finansiella ställning och resultat.

Finansiella risker
Getinge kan få svårigheter att i framtiden uppta 
finansiering på för koncernen skäliga villkor, eller 
över huvud taget.
Refinansieringsrisk definieras som risken att finansiering inte 
kan erhållas vid en given tidpunkt, att finansiering endast kan 
erhållas med ökade kostnader eller att kreditgivarna får svårig
heter att infria sina utfästelser. Per den 30 juni 2017 uppgick 
koncernens kortfristiga och långfristiga räntebärande skulder till 
totalt 24 066 Mkr. 

Getinge har i augusti 2017 säkrat refinansieringen av en 
existerande revolverande kreditfacilitet om 825 MEUR (av 
vilket belopp 352 MEUR har utnyttjats) genom att Getinge och 
Getinges dotterbolag Arjo i augusti 2017 ingått avtal avseende 
två fristående revolverande kreditfaciliteter om 490 MEUR 
respektive 500 MEUR med två olika syndikat av banker. Utöver 
dessa revolverande kreditfaciliteter består Getinges finansie
ringsavtal huvudsakligen av (a) bilaterala lånefaciliteter med 
olika internationella banker och kreditgivare till ett totalt ute
stående belopp om 9 673 Mkr; (b) en revolverande kreditfacilitet 
om 3 000 Mkr med ett syndikat av banker med förfall 2017 (som 
enbart ingåtts i syfte att vara en likviditetsäkring för Getinge och 
är helt outnyttjad) och (c) ett MTNprogram (Medium Term Note) 
om 3 000 Mkr enligt vilket Getinge per den 30 juni 2017 har emit
terat 2 000 Mkr i nominellt belopp i obligationer. Utöver dessa 
kreditavtal har både Getinge och Arjo även tecknat bilaterala 
låneavtal i augusti 2017 för att täcka såväl kort som långsiktiga 
kapitalbehov att nyttjas för det fall att Arjo delas ut och blir 
ett självständigt noterat bolag (se även ovan under ”Getinge 
planerar att omstrukturera koncernen och dela ut verksamhets-
området Patient & Post-Acute Care till Getinges aktieägare samt 
notera detta som ett separat bolag benämnt Arjo AB”). 
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Det finns en risk att framtida refinansiering inte kommer att 
kunna ske på skäliga villkor (oavsett om utdelning av Arjo äger 
rum eller ej), vilket kan få en negativ inverkan på koncernens 
verksamhet, finansiella ställning och resultat. Koncernens 
verksamhet finansieras, förutom av koncernens egna kassaflöde 
och eget kapital, genom lån från externa långivare. Utveckling 
och lansering av nya produkter och etableringar på nya mark
nader kan komma att fördröjas eller drabbas av oförutsedda 
eller ökade kostnader på grund av faktorer inom eller utom 
koncernens kontroll. Om sådana omständigheter inträffar 
kan det innebära att projekten inte kan slutföras innan lånen 
förfaller, att sådana ökade kostnader inte ryms inom beviljade 
kreditfaciliteter samt att kassaflödet påverkas negativt med ökat 
behov av extern finansiering som följd. Om koncernen inte skulle 
kunna erhålla finansiering för förvärv, utveckling och produktion, 
förlängning eller utökning av befintlig finansiering eller refinan
siering av tidigare erhållen finansiering, eller endast kan erhålla 
sådan finansiering på oförmånliga villkor skulle det kunna ha en 
negativ inverkan på koncernens verksamhet, finansiella ställning 
och resultat.

Getinge är exponerat mot ränterisk som kan leda 
till ökade kostnader till följd av förändringar i 
marknadsräntor.
Efter företrädesemissionen kommer koncernens verksamhet 
till stor del att finansieras, förutom av eget kapital, av kassaflöde 
från den operativa verksamheten samt av upplåning från kredit
institut. Koncernen är exponerad mot ränterisk på det sättet att 
förändringar i ränteläget påverkar koncernens kassaflöden eller 
det verkliga värdet på finansiella tillgångar och skulder negativt. 
Räntekostnaderna påverkas, förutom av omfattningen av ränte
bärande skulder, främst av nivån på aktuella marknadsräntor och 
kreditinstitutens marginaler samt av vilken strategi koncernen 
väljer för bindningstiden på räntorna.

Marknadsräntor påverkas till stor del av den förväntade infla
tionstakten. De kortare räntorna påverkas främst av så kallad 
reporänta, vilken utgör ett penningpolitiskt styrinstrument. 
I tider med stigande inflationsförväntningar kan räntenivån 
väntas stiga och i tider med sjunkande inflationsförväntningar 
kan räntenivån väntas sjunka. Desto längre genomsnittlig 
räntebindningstid som koncernen har på sina lån desto längre 
tid tar det innan en ränteförändring får genomslag i koncernens 
räntekostnader. Koncernen påverkas av ränteläget i de valutor 
som koncernen har skulder i (till exempel USD, SEK och EUR). En 
högre räntenivå och ökade räntekostnader skulle kunna ha en 
negativ inverkan på koncernens verksamhet, finansiella ställning 
och resultat.

Getinge är exponerat mot valutarisker som kan 
påverka koncernens finansiella ställning och 
resultat.
På grund av sin internationella verksamhet och struktur har 
Getinge en betydande exponering mot valutakursföränd
ringar. Detta avser såväl valutaströmmar i olika valutor, dvs. 
transaktionsexponering, som omräkningen av de utländska 
dotterbolagens resultat och nettotillgångar till svenska kronor, 
dvs. omräkningsexponering. Stora valutakursförändringar skulle 
kunna ha en väsentlig negativ påverkan på Getinges finansiella 
ställning och resultat.

Transaktionsexponering genereras huvudsakligen genom att 
Getinges produktionsbolag försörjer koncernens försäljnings

bolag i olika länder med produkter varigenom det uppstår intäk
ter i utländsk valuta. Koncernens konsoliderade resultat och 
egna kapital påverkas även av omräkningsexponering. 

Det finns en risk att nuvarande eller framtida säkringsåtgär
der inte lyckas tillhandahålla Getinge skydd mot negativa effek
ter av valutakursfluktuationer. Huruvida Getinges säkringsåtgär
der är effektiva är i stor utsträckning beroende av hur korrekta 
antaganden och prognoser är. Inkorrekta bedömningar som 
påverkar dessa antaganden eller prognoser kan inverka negativt 
på Getinges verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Getinge är exponerat för kreditrisker.
Getinge är exponerat för kreditrisk, inklusive risken för förluster 
på grund av att Getinges kunder eller motparter i finansiella 
avtal inte fullgör sina betalningsåtaganden. Getinge granskar 
rutinmässigt sina kunders betalningsförmåga genom att låta 
kreditupplysningsföretag genomföra kreditkontroller av dessa 
och genom löpande uppföljning av kreditlimiter. Det finns dock 
en risk för att dessa åtgärder inte ger tillräckligt skydd mot risken 
för utebliven betalning. Kreditriskexponering enligt Getinges 
finansiella avtal inkluderar exponering mot motparter i derivat
instrument, leasingtransaktioner och andra finansiella place
ringar och arrangemang. Om kunder eller motparter i finansiella 
avtal inte fullgör sina betalningsåtaganden mot Getinge kan 
detta ha en negativ inverkan på Getinges verksamhet, finansiella 
ställning och resultat.

Kostnader som hänför sig till pensionsplaner kan 
öka, vilket kan ha en negativ inverkan på Getinges 
verksamhet, finansiella ställning och resultat.
Getinge har både avgiftsbestämda och förmånsbestämda 
pensionsplaner. För avgiftsbestämda planer betalas fastställda 
avgifter till en separat juridisk enhet och det finns ingen skyldig
het (varken rättslig eller inofficiell) att betala ytterligare avgifter. 
I avgiftsbestämda planer redovisas gjorda utbetalningar som en 
kostnad under den period då de anställda utfört de tjänster som 
avgiften avser. En stor del av Getinges anställda som omfattas 
av pensionsplaner har avgiftsbestämda planer, medan övriga 
har pensionsplaner som är förmånsbestämda planer (där för
pliktelserna kvarstår inom koncernen). Dessa förpliktelser och 
kostnaderna för tjänstgöring under innevarande period beräknas 
aktuariellt i enlighet med IAS 19. 

Koncernens förmånsbestämda planer är antingen ofonde
rade eller externt fonderade. Avsättningar i balansräkningen 
för förmånsbestämda planer utgörs av nuvärdet av de förmåns
bestämda förpliktelserna med avdrag för eventuella förvaltnings
tillgångar. För de planer som är fonderade avskiljs planernas 
tillgångar i externt förvaltade fonder. I de förmånsbestämda 
planerna baseras pensionen normalt på de anställdas lön och 
antal år i anställning. 

Pensionsåtaganden i de svenska ITPplanerna finansie
ras genom försäkringspremier till Alecta/Collectum. Enligt 
nu varande redovisningsregler redovisas sådana förmåns
bestämda planer, vilka omfattar flera arbetsgivare, som 
avgiftsbestämda planer. Getinge har även ofonderade förmåns
bestämda planer i Sverige (FPG/PRIskuld) för vilka inga mot
svarande förvaltningstillgångar finns. Därutöver finns förmåns
bestämda planer (för tidigare anställda i ledande ställning) som 
är tryggade via kapitalförsäkring. Per den 30 juni 2017 uppgick 
Getinges förmånsbestämda pensionsförpliktelser till 3 169 Mkr 
beräknat enligt IAS 19. 
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Getinge exponeras för olika risker hänförliga till förmåns
bestämda planer som inte är försäkrade på kollektiv basis, 
inklusive risken för att kostnaderna för de utfästa ersättningarna 
blir högre än beräknat, risken för att den faktiska avkastningen är 
mindre än den antagna avkastningen och risken för att resultatet 
avviker från försäkringsmatematiska (aktuariella) antaganden 
rörande exempelvis frågor som plandeltagares livslängd, 
inflation och framtida lönejusteringar. I vissa länder försäkrar 
Getinge delar av riskerna hänförliga till förmånsbestämda pen
sionsplaner. Det finns en risk för att Getinges kostnader att för
säkra åtaganden hänförliga till förmånsbestämda planer ökar till 
följd av ovan nämnda anledningar eller av andra skäl. Därutöver 
finns en risk att Getinges planer på att omstrukturera koncernen 
och dela ut verksamhetsområdet Patient & PostAcute Care till 
Getinges aktieägare samt notera detta som ett separat bolag 
ökar Getinges kostnader relaterade till pensioner eller säker
ställande av pensionsåtaganden (se även riskfaktorn ”Getinge 
planerar att omstrukturera koncernen och dela ut verksamhets-
området Patient & Post-Acute Care till Getinges aktieägare samt 
notera detta som ett separat bolag benämnt Arjo AB” ovan). 
Samtliga dessa risker kan ha en negativ inverkan på Getinges 
verksamhet, finansiella ställning och resultat om de förverkligas.

Getinge kan behöva göra nedskrivningar av värdet 
för goodwill och andra immateriella 
anläggningstillgångar.
Goodwill utgör en betydande del av Getinges balansräkning. 
Getinge testar årligen nedskrivningsbehovet och redovisar 
sådana nedskrivningar i resultaträkningen så snart det finns 
indikationer på att den aktuella tillgången har minskat i värde. 
Getinge följer rutinmässigt upp relevanta omständigheter som 
påverkar koncernens verksamheter och Getinges allmänna 
finansiella ställning, liksom den eventuella påverkan sådana 
omständigheter skulle kunna ha på värderingen av Getinges 
goodwill och andra immateriella tillgångar. Det är möjligt att 
förändringar av sådana omständigheter, eller av något av de 
antaganden som Getinge utgår från vid värderingen av good
will eller andra immateriella tillgångar, kan nödvändiggöra att 
Getinge gör nedskrivningar i framtiden. Nedskrivning av goodwill 
eller avskrivningar avseende andra immateriella tillgångar och 
kostnader i samband med detta, kan komma att ha en negativ 
inverkan på Getinges finansiella ställning och resultat.

Risker relaterade till aktien och 
nyemissionen
Aktieägande innebär alltid ett visst risktagande 
och eftersom en investering i aktier både kan 
komma att öka och minska i värde finns en risk för 
att en investerare inte kommer att få tillbaka vad 
denne investerat.
Aktieägande är oundvikligen förenat med risk och risktagande. 
Eftersom en investering i aktier både kan komma att öka och 
minska i värde finns en risk för att en investerare inte kommer att 
få tillbaka vad denne investerat. Prisutvecklingen för Getinges 
aktie är beroende av ett flertal faktorer, varav vissa är  specifika 
för Getinge och andra är relaterade till aktiemarknaden i 
allmän het eller på annat sätt ligger utanför Getinges kontroll. 
Aktiekursen kan till exempel påverkas av utbud och efterfrågan, 
variationer i faktiska eller prognostiserade resultat, förändringar 
i resultatprognoser, oförmåga att nå analytikernas vinstförvänt

ningar, förändringar i allmänna ekonomiska förhållanden, föränd
ringar av regulatoriska förhållanden och andra faktorer såsom 
ägares försäljning av betydande innehav. Kursen på Getinges 
aktie kan vidare påverkas av till exempel konkurrenters aktivi
teter och ställning på marknaden. Dessa faktorer skulle också 
kunna öka aktiekursens volatilitet. Det är därav inte säkert att 
en aktiv och likvid marknad för handel i Getinges aktier kommer 
att föreligga. Då det är omöjligt för Getinge att kontrollera alla 
de faktorer som kan komma att påverka dess aktiekurs bör varje 
investeringsbeslut föregås av noggrann analys.

Handeln i teckningsrätter och betalda tecknade 
aktier (BTA) kan komma att vara begränsad.
Den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare i 
Getinge erhåller teckningsrätter i relation till sitt befintliga aktie
innehav. Teckningsrätterna förväntas ha ett ekonomiskt värde 
som endast kan komma innehavaren till del om denne antingen 
utnyttjar dem för teckning av nya aktier senast den 14 september 
2017 eller säljer dem senast den 12 september 2017. Efter den 
14 september 2017 kommer, utan avisering, outnyttjade teck
ningsrätter att bokas bort från innehavarens VPkonto, varvid 
innehavaren går miste om det förväntade ekonomiska värdet för 
teckningsrätterna. Både teckningsrätter och de BTA som, efter 
erlagd betalning, bokas in på VPkonto tillhörande dem som 
tecknat nya aktier kommer att vara föremål för tidsbegränsad 
handel på Nasdaq Stockholm. Handelsvolymen i dessa instru
ment kan komma att vara begränsad, vilket kan medföra problem 
för enskilda innehavare att avyttra sina teckningsrätter och/
eller BTA. En begränsad likviditet kan också komma att förstärka 
fluktuationerna i marknadspriset för teckningsrätter och/eller 
BTA. Prisbilden för dessa instrument kan därmed vara inkorrekt 
eller missvisande.

Getinges möjlighet att lämna utdelning till sina 
aktieägare är beroende av koncernens framtida 
resultat, finansiella ställning, kassaflöden, 
rörelsekapitalbehov och andra faktorer.
De nyemitterade aktierna medför rätt till utdelning från och med 
den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det 
att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket. Framtida 
utdelningar och storleken på sådana eventuella utdelningar är 
beroende av koncernens framtida resultat, finansiella ställning, 
kassaflöden, rörelsekapitalbehov och andra faktorer. Det finns 
vidare många risker som kan komma att påverka koncernens 
verksamhet negativt (se ovan i detta avsnitt), vilka kan innebära 
att Getinges resultat inte möjliggör utdelning under något 
räkenskapsår.

Framtida försäljningar av större aktieposter samt 
eventuella framtida aktiekapitalökningar från 
Getinges sida skulle kunna inverka negativt på 
aktiekursen.
Betydande försäljningar av aktier som görs av större aktieägare, 
liksom en allmän marknadsförväntan om att ytterligare försälj
ning kommer att genomföras, kan påverka kursen på Getinges 
aktie negativt.

Getinge kan i framtiden av olika anledningar komma att 
genomföra ytterligare aktiekapitalökningar genom företrädes
emissioner eller riktade emissioner mot kontant betalning eller 
genom apportemissioner, bland annat för att finansiera framtida 
förvärv, andra investeringar eller för att stärka balansräkningen. 
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Riskfaktorer

Sådana aktiekapitalökningar kommer, liksom föreliggande 
nyemission, att leda till en utspädning av ägandet för aktieägare 
som av någon anledning inte inbjuds, inte kan delta eller väljer 
att inte utnyttja sin rätt att teckna aktier.

En riktad emission utan företrädesrätt att delta för befintliga 
aktieägare kan endast göras i enlighet med gällande svensk lag 
och god sed på den svenska aktiemarknaden, vilket bland annat 
kräver objektivt godtagbara skäl för att avvika från företrädes
rätten. Sådana aktiekapitalökningar leder till utspädning av den 
ägarandel i Getinge som innehas av befintliga aktieägare vid den 
aktuella tidpunkten och skulle kunna ha en negativ inverkan på 
aktiepriset, resultatet per aktie och substansvärdet per aktie.

En enskild aktieägare, Carl Bennet AB, har och 
kommer även fortsättningsvis att ensam ha ett 
betydande inflytande över Getinge efter 
företrädesemissionen.
Carl Bennet AB innehar per den 30 juni 2017 cirka 18,1 procent 
av aktierna och cirka 48,9 procent av rösterna i Getinge. Efter 
företrädesemissionen förväntas Carl Bennet AB:s procentuella 
andel av aktierna och rösterna att förbli densamma eller öka. 
Carl Bennet AB kommer därför även fortsättningsvis att ha ett 
betydande inflytande över utgången i ärenden som hänskjuts 
till Getinges aktieägare för godkännande, till exempel val av 
styrelse ledamöter, eventuella fusioner, ändring av bolags
ordningen, emission av aktier och vinstutdelning. Carl Bennet AB 
skulle kunna ha intressen som avviker från eller konkurrerar med 
Getinges eller andra aktieägares intressen, vilket kan komma att 
påverka Getinge eller dess aktieägare negativt.

Om lämnade tecknings- och garantiåtaganden, 
vilka inte är formellt säkerställda, inte uppfylls kan 
detta inverka negativt på Getinges möjligheter att 
genomföra företrädesemissionen.
Carl Bennet AB, som är den största aktieägaren i bolaget, har 
förbundit sig att genom kontant betalning teckna sammanlagt 
omkring 18,1 procent av företrädesemissionen. Vidare är åter
stoden av företrädesemissionen garanterad av Carl Bennet 
AB genom att Carl Bennet AB åtagit sig att teckna och betala 
samtliga de aktier av serie B i företrädesemissionen som inte 
tecknats och betalats av andra aktietecknare. Carl Bennet 
AB:s åtaganden gentemot Getinge med anledning härav är 
emeller tid inte säkerställda genom pantsättning, spärrmedel 
eller något liknande arrangemang, varför det finns en risk att 
Carl Bennet AB, helt eller delvis, inte kommer att kunna uppfylla 
dessa åtaganden. Uppfylls inte dessa åtaganden kan det inverka 
negativt på Getinges möjligheter att med framgång genomföra 
företrädesemissionen.

Ett eventuellt uppfyllande av garantiåtagandet 
kan ha implikationer för Getinges planer på att 
dela ut verksamhetsområdet Patient & Post-Acute 
Care (Arjo) till Getinges aktieägare.
En viktig del i planerna på att dela ut verksamhetsområdet 
Patient & PostAcute Care (Arjo) till aktieägarna i Getinge är att 
de så kallade Lex ASEAreglerna är tillämpliga. En av förutsätt
ningarna för att Lex ASEAreglerna ska vara tillämpliga är att 
ingen aktieägare kontrollerar mer än 50 procent av rösterna i det 
utdelande bolaget. För det fall att företrädesemissionen inte full
tecknas och Carl Bennet AB infriar sitt ej säkerställda garantiåta
gande i sådan utsträckning att Carl Bennet AB efter emissionen 

innehar mer än 50 procent av rösterna kommer utdelningen av 
Arjo AB inte kunna genomföras enligt Lex ASEAreglerna med 
mindre än att Carl Bennet AB avyttrar så många aktier eller 
omvandlar så många aktier av serie A till aktier av serie B att 
röstetalet understiger 50 procent. Om en sådan försäljning sker, 
eller det finns förväntningar om att sådan försäljning ska ske, 
finns det en risk att aktiekursen för Getinge påverkas negativt. 
Om Carl Bennet AB inte säljer eller omvandlar aktier i sådan 
utsträckning eller tid att reglerna för Lex ASEA inte skulle vara 
tillämpliga finns det en risk att genomförandet av omstrukture
ringen och utdelningen av Arjo inte genomförs enligt den tänkta 
tidplanen eller över huvud taget, vilket innebär en risk för att 
aktiekursen för Getinge påverkas negativt.

Getinges planer på att dela ut 
verksamhetsområdet Patient & Post-Acute Care 
(Arjo) till Getinges aktieägare kan medföra 
negativa effekter för vissa aktieägare.
En eventuell utdelning av verksamhetsområdet Patient & Post
Acute Care (Arjo) till aktieägarna i Getinge kan utlösa skatt
skyldighet för vissa aktieägare oavsett om Lex ASEAreglerna 
är tillämpliga eller ej. Efter utdelningen av Arjo kan dessutom 
vissa aktieägare, framförallt institutionella aktieägare, på grund 
av sina ägarpolicys vara förhindrade att äga aktierna i Getinge, 
eller av andra skäl bli mindre intresserade av att behålla aktierna 
i Getinge. För att undvika dessa effekter eller finansiera even
tuella skattekostnader i anledning av utdelningen kan vissa 
aktieägare komma att sälja aktier i Getinge, vilket innebär en risk 
för att aktiekursen för Getinge påverkas negativt.

Aktieägare i USA och andra utländska 
jurisdiktioner är föremål för särskilda 
aktierelaterade risker.
Getinges aktie är endast noterad i svenska kronor och eventuell 
utdelning kommer att betalas i svenska kronor. Det innebär att 
aktieägare utanför Sverige kan få en negativ effekt på värdet 
av innehav och utdelningar när dessa omvandlas till andra 
valutor om den svenska kronan minskar i värde mot den aktuella 
valutan.

Om Getinge i framtiden emitterar nya aktier med företrädes
rätt för bolagets aktieägare kan aktieägare i vissa länder vara 
föremål för begränsningar som innebär att de inte kan delta i 
sådana nyemissioner eller att deras deltagande på annat sätt 
försvåras eller begränsas. Exempelvis kan aktieägare i USA vara 
förhindrade att utöva sådan företrädesrätt om inget undantag 
från registreringskraven enligt Securities Act är tillämpligt. 
Aktieägare i andra jurisdiktioner utanför Sverige kan också 
påverkas på motsvarande sätt. Getinge är inte skyldigt vid even
tuella framtida emissioner, att ansöka om registrering enligt 
Securities Act eller att ansöka om liknande godkännande enligt 
lagstiftningen i något land utanför Sverige beträffande teck
ningsrätter och aktier samt att det kan visa sig opraktiskt eller 
kostsamt att göra det. I den utsträckning som aktieägare i andra 
jurisdiktioner än Sverige inte kan teckna nya aktier i eventuella 
nyemissioner kommer deras proportionella ägande i Getinge att 
minska.
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Getinges styrelse beslutade den 18 augusti 2017, med stöd av bemyndigande lämnat av extra bolagsstämma den 15 augusti 2017, att öka 
bolagets aktiekapital genom en nyemission av aktier av serie A och serie B med företrädesrätt för Getinges aktieägare.

Emissionsbeslutet innebär att Getinges aktiekapital ökas med högst 17 023 098 kr, från nuvarande 119 161 688,50 kr till högst 
136 184 786,50 kr, genom utgivande av högst 34 046 196 nya aktier, varav högst 2 277 150 aktier av serie A och högst 31 769 046 aktier av 
serie B. Efter nyemissionen kommer antalet aktier i Getinge att uppgå till högst 272 369 573 aktier, varav högst 18 217 200 aktier av serie A 
och högst 254 152 373 aktier av serie B. Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier 
de sedan tidigare äger oavsett aktieslag. Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter i nyemissionen är den 25 augusti 2017.

De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i Getinge erhåller en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen 
innehavd aktie av respektive serie, varvid sju (7) teckningsrätter av respektive serie berättigar till teckning av en (1) ny aktie av respektive 
serie (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär 
företrädesrätt). Vid övergång av teckningsrätt (den primära företrädesrätten) övergår även den subsidiära företrädesrätten till den nye 
innehavaren av teckningsrätten. 

I den utsträckning nya aktier inte tecknas med företrädesrätt ska dessa tilldelas aktieägare och andra investerare som tecknat aktier 
utan företrädesrätt i enlighet med vad som anges i avsnittet ”Villkor och anvisningar”.

Teckning ska ske under perioden från och med den 30 augusti 2017 till och med den 14 september 2017, eller den senare dag som 
bestäms av styrelsen samt i övrigt i enlighet med vad som framgår av avsnittet ”Villkor och anvisningar”.

Teckningskursen har fastställts till 127 kr per aktie, vilket innebär att nyemissionen, om den fulltecknas, sammanlagt tillför Getinge 
cirka 4 324 Mkr före emissionskostnader.1) 

Aktieägare som väljer att inte delta i nyemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med upp till 12,5 procent, men har möjlighet 
att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier2) 
Carl Bennet AB, som är den största aktieägaren i Getinge, har förbundit sig att med företrädesrätt teckna hela sin pro rataandel, mot
svarande drygt 18 procent, av nyemissionen. Vidare har Carl Bennet AB åtagit sig att teckna och betala samtliga de aktier av serie B i 
nyemissionen som inte tecknas och betalas av andra. Carl Bennet AB har följaktligen åtagit sig att teckna respektive garanterat teck
ning av aktier motsvarande hela nyemissionen.3) 

Fjärde APfonden har uttryckt sitt stöd för nyemissionen och sin avsikt att teckna sin andel av nyemissionen.

Härmed inbjuds aktieägarna i Getinge att med företrädesrätt teckna nya aktier i Getinge i enlighet med villkoren i detta prospekt.

Göteborg den 25 augusti 2017
Getinge AB (publ)

Styrelsen

1) Från emissionsbeloppet om högst 4 324 Mkr kommer avdrag att göras för emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 55 Mkr (inklusive ersättning till emissionsgaranten 
om cirka 35 Mkr). Netto beräknas nyemissionen tillföra Getinge cirka 4 269 Mkr. 

2) Se även ”Teckningsåtaganden och emissionsgarantier” i avsnittet ”Legala frågor och kompletterande information”.
3) Varken teckningsåtagandet eller emissionsgarantin är formellt säkerställda. Se ”Ej säkerställda tecknings- och garantiåtaganden” i avsnittet ”Riskfaktorer”.

Inbjudan till förvärv 
av aktier i Getinge
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Syftet med Getinges nyemission om cirka 4 324 Mkr (cirka 4 269 Mkr netto efter emissionskostnader) är att stärka koncernens balans
räkning genom att sänka skuldsättningen och där igenom skapa ökat operationellt handlingsutrymme. Nettolikviden kommer i allt 
väsentligt användas för att amortera skuld. Eventuell överskjutande del av nettolikviden avses användas i den löpande verksamheten.

Getinges starka kassaflöde från den löpande verksamheten, vilket i sig stärker balansräkningen, kommer tillsammans med nyemis
sionen att bidra till en ökad finansiell styrka, med lägre finansiella kostnader vilket ökar det operationella handlingsutrymmet och ger 
goda förutsättningar för koncernen framöver. Samtidigt fortsätter bolagets förändringsprogram i oförändrad takt. 

Som tidigare meddelats förbereder Getinges styrelse en uppdelning av koncernen i två verksamheter, Getinge och Arjo. Arbetet med 
den planerade uppdelningen följer tidigare presenterad plan och under förutsättning att styrelsen fattar beslut om detta avses det slut
liga förslaget att presenteras för aktieägarnas godkännande vid en extra bolagsstämma under sista kvartalet 2017.

Getinges styrelse ser långsiktigt goda utvecklingsmöjligheter för de båda verksamheterna avseende såväl den organiska som den 
förvärvsdrivna agendan. För att säkerställa att verksamheterna har kapacitet och beredskap att tillvarata utvecklingsmöjligheter även 
på kort sikt har Getinges styrelse, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 15 augusti 2017, beslutat att stärka kapital
strukturen genom denna nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare.

Nyemissionen kommer att tillföra Getinge cirka 4 324 Mkr före avdrag för emissionskostnader. Från emissionsbeloppet kommer 
avdrag att göras för emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 55 Mkr.

Styrelsen för Getinge är ansvarig för innehållet i detta prospekt. Härmed försäkras att styrelsen för Getinge har vidtagit alla rimliga för-
siktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i prospektet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och 
att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.

Göteborg den 25 augusti 2017
Getinge AB (publ)

Styrelsen

Bakgrund och motiv
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Företrädesrätt och teckningsrätter
Erbjudandet omfattar högst 34 046 196 nya aktier, varav högst 
2 277 150 aktier av serie A och högst 31 769 046  aktier av serie B. 
De som på avstämningsdagen den 25 augusti 2017 är registre
rade som aktieägare i Getinge har före trädesrätt att teckna nya 
aktier i erbjudandet.

De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare 
i Getinge erhåller en (1) teckningsrätt av serie A för varje på 
avstämningsdagen innehavd aktie av serie A och en (1) teck
ningsrätt av serie B för varje på avstämningsdagen innehavd 
aktie av serie B. Sju (7) teckningsrätter av serie A berättigar till 
teckning av en (1) ny aktie av serie A. Sju (7) teckningsrätter av 
serie B berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B. Aktie
ägare som väljer att inte delta i erbjudandet kan komma att få sin 
ägarandel utspädd med 34 046 196 aktier motsvarande cirka 12,5 
procent, men har möjlighet att kompensera sig ekonomiskt för 
utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

Anmälan kan även göras för att teckna aktier som inte teck
nats med stöd av teckningsrätter, se vidare nedan i detta avsnitt 
under ”Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter”.

Teckningskurs
De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om 127 kr per ny 
aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vilka som har 
rätt att erhålla teckningsrätter i erbjudandet är den 25 augusti 
2017. Sista dag för handel med aktier i Getinge inklusive rätt 
till deltagande i erbjudandet var den 23 augusti 2017. Aktierna 
i Getinge handlas exklusive rätt till deltagande i erbjudandet 
sedan den 24 augusti 2017.

Teckningsperiod
Teckning av nya aktier ska ske under tiden från och med den 
30 augusti 2017 till och med den 14 september 2017. Styrelsen för 
Getinge har rätt att förlänga teckningsperioden, vilket – i före
kommande fall – kommer att meddelas genom press meddelande 
så snart möjligt efter att sådant beslut har fattats. 

Emissionsredovisning
Direktregistrerade aktieägare
Förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalnings
avi skickas till direktregistrerade aktieägare och företrädare 
för aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade i den 
av Euroclear för Getinges räkning förda aktieboken, dock med 
undantag för sådana aktieägare som är bosatta i vissa obehöriga 
jurisdiktioner. Av emissionsredovisningen framgår bland annat 
antal erhållna teckningsrätter och det hela antal nya aktier som 

kan tecknas. VPavi avseende registrering av teckningsrätter 
på VPkonto kommer inte att skickas ut. Aktieägare som är 
upptagna i den i anslutning till aktieboken förda särskilda för
teckningen över panthavare och förmyndare erhåller inte någon 
emissionsredovisning utan meddelas separat.

Förvaltarregistrerade aktieägare
Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller 
annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning. Teckning 
av och betalning för nya aktier som tecknas med såväl primär 
som subsidiär företrädesrätt ska istället ske genom respektive 
förvaltare och i enlighet med instruktioner från respektive 
förvaltare.

Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner
Tilldelning av teckningsrätter och utgivande av nya aktier till 
personer som är bosatta utanför Sverige kan påverkas av vär
depapperslagstiftningen i sådana länder, se avsnittet ”Viktig 
information”. Med anledning härav kommer, med vissa even
tuella undantag, aktieägare som har sina befintliga aktier direkt
registrerade på VPkonton med registrerade adresser i USA, 
Australien, Japan, Kanada, Hongkong eller Singapore inte att 
erhålla några teckningsrätter eller tillåtas teckna nya aktier. De 
teckningsrätter som annars skulle ha levererats till dessa aktie
ägare kommer att säljas och försäljningslikviden, med avdrag för 
kostnader, kommer att utbetalas till sådana aktieägare. Belopp 
understigande 100 kronor kommer inte att utbetalas.

Handel med teckningsrätter
Handel med teckningsrätter av serie B äger rum på Nasdaq 
Stockholm under perioden från och med den 30 augusti 2017 till 
och med den 12 september 2017 under beteckningen GETI B TR. 
SEB och andra värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd 
står till tjänst med förmedling av köp och försäljning av teck
ningsrätter. Vid övergång av teckningsrätt övergår såväl den 
primära som den subsidiära företrädesrätten till den nya inne
havaren av teckningsrätten. ISINkoden för teckningsrätterna av 
serie B är SE0010219758. Handel med teckningsrätter av serie A 
kommer inte att äga rum.

Teckning av nya aktier med stöd av 
teckningsrätter
Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske 
under teckningsperioden, senast den 14 september 2017. Efter 
teckningsperiodens utgång blir outnyttjade teckningsrätter 
ogiltiga och saknar därmed värde. Efter den 14 september 2017 
kommer, utan avisering från Euroclear, outnyttjade tecknings
rätter att bokas bort från innehavarens VPkonto.

För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste 
innehavaren antingen:

Villkor och anvisningar
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Villkor och anvisningar

 ● utnyttja teckningsrätterna för att teckna nya aktier senast 
den 14 september 2017, eller enligt instruktioner från teckna
rens förvaltare, eller

 ● sälja de teckningsrätter som inte ska utnyttjas senast den 
12 september 2017.

Direktregistrerade aktieägares teckning
Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter sker genom 
samtidig kontant betalning och anmälan, vilken kan göras 
antingen genom användande av den förtryckta inbetalnings
avin eller en särskild anmälningssedel enligt något av följande 
alternativ:

 ● Om samtliga teckningsrätter enligt emissionsredovis
ningen från Euroclear avses utnyttjas ska den förtryckta 
vid hängan de inbetalningsavin användas. Inga tillägg eller 
ändringar får göras på avin.

 ● Om teckningsrätter har köpts, sålts eller överförts från 
annat VPkonto, eller av annan anledning ett annat antal 
teckningsrätter än det som framgår av den förtryckta emis
sionsredovisningen avses utnyttjas för teckning av nya aktier 
ska anmälningssedeln märkt ”Anmälningssedel för teckning 
av aktier med stöd av teckningsrätter” användas. Samtidigt 
som den ifyllda anmälningssedeln skickas in till SEB på adres
sen nedan, ska betalning ske för de tecknade nya aktierna 
i enlighet med instruktion angiven på anmälningssedeln. 
Anmälningssedel kan beställas från SEB under kontorstid på 
telefon 08639 27 50. Anmälningssedeln ska skickas till SEB, 
Emissioner R B6, 106 40 Stockholm eller lämnas till något av 
SEB:s kontor i Sverige. Anmälningssedeln ska vara SEB Emis
sioner tillhanda senast den 14 september 2017.

Direktregistrerade aktieägare ej bosatta i Sverige 
berättigade att teckna nya aktier med stöd av 
teckningsrätter
Direktregistrerade aktieägare som inte är bosatta i Sverige men 
är berättigade att teckna nya aktier med stöd av teckningsrätter 
(det vill säga inte är föremål för de restriktioner som beskrivs i 
avsnittet ”Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner”) 
och som inte kan använda den förtryckta inbetalningsavin, kan 
betala i svenska kronor genom bank i utlandet i enlighet med 
instruktionerna nedan:

 SEB
Emissioner R B6
106 40 Stockholm
IBANnummer: SE8750000000058651005245
Bankkontonummer: 586510 052 45
SWIFT/BIC: ESSESESS

Vid betalning måste tecknarens namn, adress, VPkontonummer 
och referensen från emissionsredovisningen anges. Sista betal
ningsdag är den 14 september 2017. Om teckning avser ett annat 
antal aktier än vad som framgår av emissionsredovisningen ska 
istället ”Anmälningssedel för teckning av aktier med stöd av 
teckningsrätter” användas, vilken kan beställas från SEB under 
kontorstid på telefon 08639 27 50. Betalningen ska ske enligt 
ovan angiven instruktion, dock ska referens från anmälnings
sedeln anges. Anmälningssedel ska vara SEB Emissioner till
handa på adressen ovan senast den 14 september 2017. 

Förvaltarregistrerade aktieägares teckning
Innehavare av depå hos förvaltare som önskar teckna nya aktier 
med stöd av teckningsrätter måste anmäla sig för teckning i 
enlighet med instruktion från sin eller sina förvaltare.

Betalda tecknade aktier (BTA)
Efter erlagd betalning och teckning kommer Euroclear att sända 
ut en avi som bekräftelse på att BTA bokats in på tecknarens 
VPkonto. De nytecknade aktierna kommer att bokföras som 
BTA på VPkontot till dess att de nya aktierna har registrerats hos 
Bolagsverket och BTA har bokats om till vanliga aktier. Regist
rering hos Bolagsverket av de nya aktierna som tecknats med 
stöd av teckningsrätter förväntas ske omkring den 22 september 
2017. Leverans av de nya aktierna som tecknats med stöd av 
tecknings rätter väntas ske den 2 oktober 2017. Någon VPavi 
utsänds inte i samband med denna ombokning. Handel med BTA 
av serie B beräknas ske på Nasdaq Stockholm under perioden 
från och med den 30 augusti 2017 till och med den 26 september 
2017. SEB och övriga värdepappersinstitut med erforderliga 
tillstånd står till tjänst med förmedling av köp och försäljning av 
BTA av serie B. ISINkoden för BTA av serie B är SE0010219766. 
Handel med BTA av serie A kommer inte att äga rum.

Teckning av nya aktier utan stöd av 
teckningsrätter
Teckning av nya aktier kan även göras utan stöd av 
teckningsrätter.

Direktregistrerade aktieägare och övriga
Anmälan om teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter 
ska göras på där för avsedd anmälningssedel, benämnd ”Teck
ning utan stöd av teckningsrätter”. Det är tillåtet att ge in fler än 
en anmälningssedel, varvid dock endast den senast daterade 
anmälningssedeln kommer att beaktas. Anmälningssedlar kan 
erhållas från något av SEB:s kontor i Sverige eller på SEB:s webb
plats för prospekt, www...sebgroup.com/prospectuses, samt på 
Getinges webbplats, www...getinge.com. Anmälningssedeln ska 
skickas till SEB, Emissioner R B6, 106 40 Stockholm eller lämnas 
till något av SEB:s kontor i Sverige. Anmälningssedeln ska vara 
SEB Emissioner tillhanda senast den 14 september 2017.

Förvaltarregistrerade aktieägare
Anmälan om teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter 
ska ske till respektive förvaltare och i enlighet med instruktioner 
från denne, eller om innehavet är registrerat hos flera förvaltare, 
från envar av dessa.

Tilldelning av nya aktier tecknade utan stöd av 
teckningsrätter
Om inte samtliga nya aktier tecknas med stöd av teckningsrätter 
(primär företrädesrätt) ska styrelsen besluta om tilldelning av 
nya aktier inom ramen för erbjudandets högsta belopp enligt 
följande (dock ej till sådana aktieägare som är bosatta i vissa 
obehöriga jurisdiktioner):
1. I första hand ska nya aktier tilldelas dem som har tecknat nya 

aktier med stöd av teckningsrätter (subsidiär företrädesrätt), 
oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte. 
För det fall att tilldelning inte kan ske fullt ut ska tilldelning 
ske i förhållande till det antal aktier som var och en förut äger 
och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
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Villkor och anvisningar

2. I andra hand ska tilldelning ske till övriga personer som 
anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter, varvid 
– vid överteckning – fördelning ska ske i förhållande till det 
antal aktier som angetts i respektive teckningsanmälan och, i 
den mån detta inte kan ske, genom lottning.

3. Slutligen ska eventuella återstående aktier tilldelas emis
sionsgaranten Carl Bennet AB. 

Som bekräftelse på tilldelning av nya aktier tecknade utan stöd 
av teckningsrätter översänds avräkningsnota till direktregist
rerade aktieägare och övriga med VPkonto. Tecknade och till
delade nya aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktion 
på avräkningsnotan, dock senast tre bankdagar från utskick av 
avräkningsnotan. 

Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldel
ning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Inget med
delande kommer att skickas till dem som ej tilldelats nya aktier. 
Anmälan om teckning av nya aktier är bindande. Om betalning 
inte görs i tid, kommer de nya aktierna överföras till annan. 
För det fall försäljningspriset är lägre än emissionskursen är 
den som först tilldelats de nya aktierna betalningsskyldig för 
mellanskillnaden.

De nya aktierna kommer att levereras efter att erforderlig 
registrering skett vid Bolagsverket, vilket förväntas ske omkring 
den 29 september 2017. Sådan leverans beräknas ske den 
2 oktober 2017. Som bekräftelse på att nya aktier bokförts på 
VPkontot översänds en VPavi till direktregistrerade aktieägare 
eller förvaltare.

Rätt till utdelning
De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på 
den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det 
att de nya aktierna införts i bolagets aktiebok.

Offentliggörande av utfallet i 
nyemissionen
Preliminärt teckningsresultat i nyemissionen förväntas offent
liggöras omkring den 19 september 2017 genom ett pressmed
delande från Getinge. Slutgiltigt teckningsresultat i erbjudandet 
kommer att offentliggöras genom pressmeddelande omkring 
den 21 september 2017. 

Handel med nya aktier
Getinges aktier av serie B är upptagna till handel på Nasdaq 
Stockholm. Efter att Bolagsverket har registrerat de nya aktierna 
kommer även de aktier av serie B som ges ut i erbjudandet att 
handlas på Nasdaq Stockholm. Sådan handel beräknas inledas 
omkring den 28 september 2017. Getinges aktier av serie A är inte 
föremål för organiserad handel.

Tidplan
 Datum
Avstämningsdag för deltagande i erbjudandet 25 augusti 2017
Teckningsperioden inleds 30 augusti 2017
Handel med teckningsrätter inleds 30 augusti 2017
Handel med BTA inleds 30 augusti 2017
Handel med teckningsrätter avslutas 12 september 2017
Teckningsperioden avslutas 14 september 2017
Preliminärt teckningsresultat i  
erbjudandet offentliggörs 19 september 2017
Slutgiltigt teckningsresultat i erbjudandet  
offentliggörs 21 september 2017
Handel med BTA avslutas 26 september 2017
Handel med nya aktier inleds 28 september 2017
Leverans av nya aktier  2 oktober 2017

Oåterkallelig teckning
Getinge har inte rätt att avbryta erbjudandet. Teckning av nya 
aktier, vare sig om detta sker genom utnyttjande av tecknings
rätter eller ej, är oåterkallelig och tecknaren får inte återkalla 
eller förändra teckningen av de nya aktierna, såtillvida inte annat 
följer av detta prospekt eller av tillämplig lag.

Övrig information
För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare av nya 
aktier kommer Getinge att ombesörja att överskjutande belopp 
återbetalas. Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande 
belopp. 

Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan 
komma att lämnas utan beaktande. Om teckningslikviden 
inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt 
kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande 
eller teckning komma att bedömas ha skett för ett lägre belopp. 
Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer i sådana fall att 
återbetalas. Ingen ränta kommer att utbetalas för sådan likvid. 
Frågor gällande erbjudandet besvaras av SEB under kontorstid 
på telefon 08639 27 50.

Beskattning
För information rörande beskattning, se ”Vissa skattefrågor i 
Sverige” i avsnittet ”Vissa skattefrågor”.  
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Inledning
Getinge är en global leverantör av produkter och tjänster för 
kirurgi, intensivvård, vård av äldre och rörelsehindrade samt 
infektionsbekämpning. Bolagets affärsområden, vilka beskrivs 
mer ingående i avsnittet ”Verksamhetsbeskrivning”, benämns 
Acute Care Therapies (”ACT”), Surgical Workflows (”SW”) och 
Patient & PostAcute Care (”PPAC”). Getinges försäljning sker på 
en global marknad där EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) 
under 2016 var den största regionen och representerade 42 pro
cent av försäljningen. Regionen Americas (Nord, Central och 
Sydamerika) svarade för 40 procent av försäljningen och APAC 
(Asien och Stillahavsområdet) stod för 18 procent av försälj
ningen under samma period. 

Sjukvårdsmarknadens trender och 
drivkrafter
Ett flertal drivkrafter påverkar marknadsförutsättningarna för 
den globala sjukvårdsindustrin. Getinge strävar efter att möta 
var och en av dem på ett långsiktigt hållbart sätt.

Ökad konsolidering i sjukvården
Sedan finanskrisen 2009 har den globala sjukvårdsindustrin 
genomgått stora förändringar, bland annat i form av sjunkande 
ersättningsnivåer för sjukvård och en ökad konsolidering. Resul
tatet blir färre och större aktörer, vilket i sin tur leder till en ökad 
prispress. Inköpen görs idag i allt högre utsträckning centralise
rat och högre upp i beslutshierarkin. Det innebär att det ofta är 
centrala inköpsavdelningar och inte läkare eller vårdpersonal 
som gör inköpen. 4), 5), 6), 7)

Marknaden kännetecknas dessutom av en hög grad av 
konkurrens. För en mer utförlig beskrivning av Getinges konkur
renter inom respektive affärsområde, se vidare under ”Produkt-
segment” i avsnittet ”Verksamhetsbeskrivning”.

Åldrande befolkning
Demografiska förändringar i framförallt Europa och USA leder 
till att behovet av kvalificerad sjukvård och äldrevård fortsätter 
att öka. På dessa marknader finns idag ett växande antal äldre 
som behöver sjukvård. Utvecklingen leder till en ökad förekomst 
av vällevnadssjukdomar, inte minst olika typer av hjärt och 
kärlsjukdomar. Det finns på dessa marknader ett behov av att 
erbjuda bättre vård till fler människor utan att öka samhällskost
naden. Det ställs därför ökade krav på att påvisa att produkter 
och lösningar ger dokumenterad klinisk effekt och samtidigt 
bidrar till ekonomisk nytta. 

Som framgår av figuren nedan beräknas andelen av befolk
ningen som är 60 år eller äldre globalt öka från 12 procent 2015 
till 22 procent 2050. Andelen av befolkningen som är 60 år eller 
äldre varierar per region. Europa har högst andel av befolkningen 
som är 60 år eller äldre – 24 procent 2015, vilket förväntas öka till 
34 procent 2050. Vidare förväntas sjukvårdsutgifterna öka betyd
ligt när åldersgruppen 60 år eller äldre växer.

Kostnadseffektivitet inom vården
Vårdens resurser begränsas framförallt av samhällsekonomi och 
politiska prioriteringar. Konsekvensen av konstant växande 
efterfrågan på vård och begränsade ekonomiska resurser blir att 
vårdsektorn kontinuerligt måste effektivisera sin verksamhet för 
att kunna möta patienters förväntningar och krav. Politiska 
beslutsfattare försöker överbrygga det gap som uppstår mellan 
utbud och efterfrågan genom att göra vården effektivare. En 
metod för att uppnå detta är att introducera nya typer av ersätt
ningssystem som premierar effektiva verksamheter inom 
vården.8) En annan vanlig metod är att konkurrensutsätta vård
sektorn genom att öppna marknaden för privata aktörer.9) Ett 
tydligt exempel på detta är den amerikanska marknaden som till 

4) HFMA Report, Health Care 2020 (2016).
5) JP Morgan, Breakdown of the ACA’s Valuebased Reimbursement.
6) EY, Medical technology report (2015) och Medical technology report (2016).
7) KPMG, Implementing the future of procurement (2015).

8) SNS, Ersättning i sjukvården – modeller, effekter och rekommendationer (2014).
9) McKinsey, When and how provider competition can improve health care delivery 

(2010).

Marknadsöversikt

Prospektet innehåller viss marknads- och branschinformation som kommer från tredje man. Även 
om informationen har återgivits korrekt och Getinge anser att källorna är tillförlitliga har Getinge 
inte oberoende verifierat informationen, varför dess riktighet och fullständighet inte kan garanteras. 
Såvitt Getinge känner till och kan förvissa sig om genom jämförelse med annan information som 
offentliggjorts av dessa källor har dock inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle kunna göra 
den återgivna informationen felaktig eller missvisande. 
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stor del består av privata vårdkedjor verksamma på regional eller 
nationell nivå.10) På vissa marknader ingriper statliga och lag
stiftande organ genom prisregleringar.11)

I takt med att kraven på sjukvården ökar medföljer även nya 
regleringar och metoder för att utvärdera vårdprocesser och tek
niker som tillämpas i vården. Ett exempel på detta är det brittiska 
National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) som 
sedan början av 2000talet tillhandahåller nationell vägledning 
och rekommendationer för sjukvården i England och till viss del 
även till Wales, Skottland och Nordirland.12) 

Utbyggnad av sjukvården på tillväxtmarknader
Den ekonomiska utvecklingen på tillväxtmarknaderna gör att 
allt fler länder kan bygga upp en kvalificerad sjukvård. Ett ökat 
välstånd med en växande medelklass har bidragit till att det i 
många av dessa länder satsas på kraftig utbyggnad av såväl den 
privata som den offentliga sjukvården.13) Tillväxtekonomierna 
kan i denna process aktivt välja att inte plagiera vissa av de 
utvecklingssteg som utvecklade ekonomier tagit, vilka inte 
är optimerade för tillväxtmarknadernas framtida behov, och 
istället ta steget direkt till ett effektivt sjukvårdssystem som 
stödjs av modern medicin, effektiv teknik och ändamålsenlig 
infrastruktur.14) 

Produkter med enklare funktionalitet och lägre pris, som 
bidrar till en snabb expansion av sjukvården, efterfrågas framför
allt av den offentliga sjukvården. Generellt är dock köpkraften 
per capita på dessa marknader fortfarande lägre än på de mogna 
marknaderna. 15), 16) 

Digitalisering och automatisering
Den digitala utvecklingen påverkar kundernas sätt att köpa in 
och integrera produkter och tjänster.17) Getinge bedömer att den 

digitala utvecklingen och ökade möjligheter till automatisering 
leder till att koncernens kunder investerar i förbättrad infrastruk
tur och teknik för effektiva behandlingar. 

I affärsområdet Acute Care Therapies finns det möjligheter 
att utveckla tjänster för effektiv läkarvård på distans och effek
tivare behandling genom att låta olika medicinsk teknik utbyta 
kritisk information och därigenom bidra till kliniskt beslutsstöd 
av hög kvalitet i realtid. I affärsområdet Surgical Workflows finns 
det möjligheter att utveckla tjänster för koordinering och effekti
visering, exempelvis inom flödeshantering. Inom affärsområdet 
Patient & PostAcute Care finns det möjligheter att utveckla 
lösningar som bland annat kan användas för att samla in data om 
användning och monitorering av utrustning i vårdfaciliteten.18)

Den ökade digitaliseringen av sjukvården innebär möjligheter 
till nya intäktsströmmar för Getinge, men det innebär också 
att nya konkurrenter som har ett starkt digitalt kunnande inom 
andra områden kan etablera sig inom medicinteknik. 

Exempel på hur övergripande trender yttrar sig i 
respektive affärsområde
Acute Care Therapies 
Centers of Excellence 
Getinge bedömer att specialiseringen inom sjukvården fort
sätter att öka, vilket bland annat tas i uttryck i ett ökat inslag av 
specialistkliniker och Centers of Excellence. Dessa samlar och 
vidare utvecklar en kritisk massa av expertis inom specifika 
behandlingsprocedurer, vilket bidrar till högre klinisk kvalitet och 
ökad produktivitet. Dessa sjukvårdsleverantörer förväntas efter
fråga ny medicinsk teknik som bidrar till kliniska framsteg.19)

Internet of Things för bättre kliniskt beslutsstöd och 
behandling
Teknologiska landvinningar fortsätter att vara en betydande 
drivkraft vid utveckling av avancerade behandlingsformer för 
akuta sjukdomstillstånd. Ett exempel på det är ”Internet of 

10) American Hospital Association, Fast Facts on US Hospitals (2015).
11) The Commonwealth Fund, International Profiles of Health Care Systems 

(2015–2016).
12) The Commonwealth Fund, International Profiles of Health Care Systems 

(2015–2016).
13) PwC, Digital health in emerging markets (2017).
14) World Economic Forum/BCG, Health Systems Leapfrogging in Emerging Econo

mies (2016).
15) In Vivo: The business & Medicine Report, Medical Device Growth in Emerging 

Markets (2012).
16) BCG Perspective, Think You Need an EmergingMarkets Strategy? Think Again 

(2015).
17) McKinsey, Värdet av digital teknik i den svenska vården (2016).

18) McKinsey, Värdet av digital teknik i den svenska vården (2016).
19) Journal of Health Care Finance, Hospital Specialization: BenefitsFocused Pro

duct Line Planning (2014).
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Things” (IoT), som i korthet innebär att medicinsk teknik kopplas 
samman för att exempelvis samla in data och därigenom för
bättra både diagnostik och behandling i realtid.20)

Ökat antal patienter med hjärt- och kärlsjukdomar
Hjärt och kärlsjukdomar är den främsta orsaken till dödsfall 
globalt. Uppskattningsvis omkom 17,7 miljoner människor 2015 
som en följd av hjärt och kärlsjukdom, varav cirka 6,7 miljoner 
var hänförligt till stroke.21) I takt med att befolkningen ökar och 
generellt sett blir äldre förväntas förekomsten av dödsfall kopp
lat till hjärt och kärlsjukdomar fortsätta att öka totalt sett, även 
om andelen dödsfall i enskilda åldersgrupper minskar tack vare 
ett ökat inslag av förebyggande åtgärder och effektivare behand
lingsformer i akuta skeden.22) 

Surgical Workflows
Marknadsmognad
Getinge bedömer att marknaden för tjänster inom detta affärs
område under senare tid har mognat, vilket innebär ett ökat krav 
på innovationer och systeminförsäljning för att fortsatt nå god 
lönsamhet och tillväxt.

Minimering av infektionsrisk på sjukhus
Dagens sjukhus lägger stor vikt på att reducera infek
tionsrisker där en viktig framgångsfaktor är en förbättrad 
flödesoptimering.23)

Minimalinvasiv behandling
Minimalinvasiv behandling (kirurgi utförd med små snitt, vilket 
medför kortare återhämtningstid och lägre risk för infektion 
och smärta) ökar i omfattning. Ett exempel på en sådan teknik 
som ökar i omfattning är endoskopi där det ställs nya krav på 
steriliseringstekniken.24) 

Effektivare arbetsflöden genom IT
Att skapa effektiva flöden av patienter och medicinsk utrustning 
bidrar till att resurser frigörs, vilka kan användas till att behandla 
fler patienter. Lean Healthcare är en av många metoder som 
tillämpas i detta syfte.25) Koncernen bedömer att ny teknik och 
förmågan att koppla samman och utbyta data med hjälp av IT
system för flöden förväntas bidra positivt i denna utveckling. 

Patient & Post-Acute Care
Ökad andel kraftigt överviktiga personer
En trend som påverkar behovet av sjukvård generellt och lång
tidsvård mer specifikt är ökningen av kraftigt överviktiga perso
ner över hela världen. 26) En ökad andel kraftigt överviktiga ökar 
förekomsten av fetmarelaterade sjukdomar, såsom hjärt och 
kärlsjukdomar och diabetes, vilket i sin tur resulterar i ett ökat 
behov av medicintekniska produkter. Koncernen bedömer även 
att det leder till en ökad efterfrågan på produkter och lösningar 
för förflyttning av patienter och som samtidigt skapar en ergono
misk, säker och effektiv arbetsmiljö för vårdpersonalen.

Ökning av antalet kroniskt sjuka
Kroniska sjukdomar, som till exempel demens, ökar i förekomst, 
vilket innebär att sjukvården måste öka sin beredskap för att 
kunna ta hand om ett större antal patienter med den typen av 
sjukdomar. 27)

Övergång från akutvård till långtidsvård
I samband med att sjukhus ska ackommodera fler patienter 
som ett resultat av ökad andel äldre och sjuka ställs ytterligare 
krav på vårdens resurser. Den genomsnittliga kostnaden för en 
sängplats på ett sjukhus som erbjuder akutvård är ofta betydligt 
högre i jämförelse med sängplatser på långtidsvårdsenheter. 
Som ett resultat förflyttas patienter med krav på vård under en 
längre tid till specialiserade långtidsvårdsenheter, där kostnaden 
per dag och patient är betydligt lägre samtidigt som graden av 
specialisering medför goda förutsättningar att uppnå hög kvali
tet och produktivitet. Detta är något som exempelvis genomförs 
i Stockholms läns landsting, i Sverige, för närvarande.28) 

För att långtidsvårdsenheter ska kunna ackommodera ett 
ökat antal patienter allokeras det ytterligare kapital och resurser 
till just dessa enheter, där Patient & PostAcute Care idag har en 
stark ställning.

Ersättningssystem
Sjukvården utvecklas allt mer mot att mäta behandlingskvalite
ten och kostnadseffektiviteten samt att skapa rätt incitament 
för förbättringar via moderna, evidensbaserade medicinska 
metoder. Här har val av ersättningssystem betydelse. Från att 
tidigare ha haft ett stort inslag av kostnadsbaserade system på 
utvecklade marknader ändras ersättningsystemen successivt 
till att vara resultat och/eller produktgruppsbaserade. Resultat
baserad ersättning bestäms av grad av måluppfyllnad, exempel
vis i termer av hälsoutfall och kvalitet vilket exempelvis kan följas 
upp via mätdata i journalsystem och kvalitetsregister. Interna
tionellt finns modeller där upp till 130 olika kvalitetsparametrar 
mäts, i Sverige varierar antalet mellan 1 och 40.29)

Produktgruppsbaserade system innebär, kort uttryckt, att 
sjukvården får en i förväg bestämd ersättning per tydligt defi
nierade åtgärdspaket ifrån sina beställare i stället för retroaktiv 
täckning av faktiska kostnader.30) 

DRG (diagnosrelaterade grupper) är ett exempel på 
 produktgruppsbaserad ersättning som användes för första 
gången 1983 i USA och som tillämpas i Sverige sedan mitten av 
1990talet. Sedan mitten av 2000talet har det implementerats 
fullt ut i bland annat Tyskland och Frankrike. Utöver att upp
muntra till effektivisering innebär DRG en hög grad av transpa
rens, vilket möjliggör jämförelser mellan olika vårdgivare.31)

På den amerikanska marknaden har det växt fram så kallade 
Accountable Care Organizations (ACO). Dessa organisationer är 
ansvariga för kvalitet, lämpligheten i val av vård samt effektivite
ten i erbjudna tjänster, vilket tas hänsyn till i deras ersättnings
modeller till skillnad från traditionella ersättningsmodeller där 
ersättningen inte beror av dessa faktorer.32) 

20) McKinsey Global Institute, The Internet of Things: Mapping the value beyond the 
hype (2015).

21) World Health Organization, Cardiovascular Diseases Fact Sheet (2017).
22) Healthdata.org, Demographic and epidemiologic drivers of global cardiovascular 

mortality (2015).
23) World Health Organization, The critical role of infection prevention and control 

(2016).
24) Technavio, Global Minimal Invasive Surgery Market (20152019).
25) Institute for Healthcare Improvement, Going Lean in Health Care (2005).
26) World Health Organization, Global Health Observatory data (2014).

27) World Health Organization, Fact Sheet Noncommunicable diseases (kroniska 
sjukdomar) (2017).

28) Stockholms läns landsting, Framtidsplanen, tredje steget i genomförandet (2014).
29) SNS, Ersättning i sjukvården – modeller, effekter och rekommendationer (2014).
30) SNS, Ersättning i sjukvården – modeller, effekter och rekommendationer (2014).
31) European Observatory on Health Systems and Policies, DiagnosisRelated Groups 

in Europe Moving towards transparency, efficiency and quality in hospitals (2011).
32) Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) (2017), hämtat från: www...cms.

gov/Medicare/MedicareFeeforServicePayment/ACO/
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Marknadsöversikt

Marknadsutveckling
Hela sjukvårdsbranschen genomgår omfattande förändringar 
som innebär ändrade spelregler för såväl Getinge som dess kon
kurrenter. På de mogna marknaderna har sjukvårdskostnaderna 
under de senaste decennierna utvecklats långt snabbare än 
BNP. Denna utveckling avtog i samband med finanskrisen 2009 
då sjukvården sattes under hård ekonomisk press och tvingades 
utveckla nya strategier med den ekonomiska agendan i fokus. 
Sedan dess har tillväxttakten varit mer i balans med BNP 
tillväxten vilket illustreras i figuren nedan.33), 34)

Som leverantör till sjukvården medför denna utveckling 
högre krav på Getinge att fortsatt utveckla konkurrenskraft och 
kostnadseffektivitet, samtidigt som Getinge tydligare måste visa 
de kliniska och ekonomiska värden som Getinges produkter och 
lösningar tillför. 

33) OECD (2017), hämtat från: http : // www...oecd.org/els/healthsystems/health
expenditure.htm

34) World Bank, World Development Indicator (2017).
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Översikt
Getinge är en global leverantör av produkter och tjänster för 
kirurgi, intensivvård, vård av äldre och rörelsehindrade samt 
infektionsbekämpning. Idag har koncernen en omsättning på 
närmare 30 miljarder kronor och global försäljning via egna bolag 
och distributörer. Produktionen bedrivs vid anläggningar i Brasi
lien, Dominikanska Republiken, Frankrike, Kanada, Kina, Polen, 
Storbritannien, Sverige, Turkiet, Tyskland och USA. Getinge har 

cirka 16 300 anställda i fler än 40 länder. Koncernen bedriver 
verksamhet inom affärsområdena Acute Care Therapies, Surgi
cal Workflows och Patient & PostAcute Care. 85 procent av för
säljningen sker till sjukhus, medan äldrevården står för 8 procent 
och Life Scienceindustrin för 7 procent. EMEA var under 2016 
den största regionen med 42 procent av försäljningen, tätt följd 
av Americas med 40 procent och APAC med 18 procent.

Verksamhetsbeskrivning

Acute Care Therapies

Surgical Workflows

Patient & Post-Acute Care

Affärsområde

EMEA

Americas

APAC

Geografisk marknad

40 %

35 %

25 % 42 %

40 %

18 %

ANDEL AV NETTOOMSÄTTNING 2016

Americas 

EMEA 

APAC 

GLOBAL VERKSAMHETSÖVERSIKT*

*  Under 2016 hade koncernen försäljning i cirka 160 länder. Markerade områden avser de drygt 40 länder där Getinge bedriver verksamhet i egen regi, vilka svarar för cirka 90 procent 
av koncernens omsättning. Därutöver sker försäljning i ytterligare 120 länder via agenter och distributörer. Markeringarna med punkter visar på områden där Getinge har egen 
produktion.
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Verksamhetsbeskrivning

För 10 år sedan, år 2007, svarade Europa för hela 59 procent av 
koncernens samlade nettoomsättning. Sedan dess har ett flertal 
förvärv i kombination med organisk internationell expansion 
bidragit till ökad omsättning i Nordamerika och på tillväxtmark
nader i Asien, Mellanöstern och Sydamerika. Utvecklingen mot 
ett minskat beroende av Europa förväntas fortgå framöver.

Affärsområden
Acute Care Therapies
Inom Acute Care Therapies utvecklas teknologier och produkter 
för patienter med akuta hälsotillstånd. Erbjudandet inne fattar 
lösningar för behandling av hjärt, lung och kärlåkommor 
inkluderande ett brett urval av produkter och behandlingar 
inom intensivvård, hjärtkirurgi och interventionell kardiologi. 
Erbjudandet omfattar även utrustning för behandling i samband 
med patienttransporter. Acute Care Therapies är Getinges 
största affärsområde, 2016 stod affärsområdet för 40 procent av 
koncernens totala försäljning samt 38 procent av koncernens 
rörelseresultat.

Avser extern försäljning Andel av de tre affärsområdenas
rörelseresultat, dvs. exkl. 

koncerngemensamma kostnader

Ne�oomsä�ning Rörelseresultat

40 % 38 %

ANDEL AV KONCERNEN 2016

Affärsområdet innefattar produktsegmenten Critical Care, 
Cardio pulmonary, Cardiac Systems och Vascular Systems. 

Produktsegment
Critical Care
Getinge levererar vad koncernen anser vara teknikledande inten
sivvårds och anestesisystem till ett stort antal patientkatego
rier. Inom Critical Care levererar Getinge bland annat produkten 
Servo, som är till hjälp när en patients normala andning inte är 
tillräcklig för att hålla patienten vid liv eller äventyras av fysio
logiska problem som hindrar lungornas syreupptagnings
förmåga. Critical Care innefattar även avancerade narkosappara
ter under varumärket FLOWi. Därutöver erbjuder Getinge avan
cerade system för hemodynamisk35) monitorering av kritiskt 
sjuka patienter på intensivvårdsavdelningar och under opera
tion. Detta möjliggör för läkaren att ha kontroll över den fysio
logiska funktionen av blodcirkulationen och därmed av hjärt
funktionen och kärlmotstånd.

Cardiopulmonary
Produktsegmentet Cardiopulmonary innefattar bland annat 
Cardiohelp, en portabel hjärtlungmaskin, som tillfälligt tar över 
hjärtats och lungornas funktion i akuta situationer. Eftersom 
Cardiohelp är mobil kan patienter även behandlas redan under 
transport i ambulans eller helikopter. Utbudet innefattar också 
stationära hjärtlungmaskiner som används även vid hjärtopera
tioner vid exempelvis bypasskirurgi eller klaffbyte. En central 
komponent i hjärtlungmaskinerna och Cardiohelp utgörs av 
Getinges Quadrox oxygenator, som syresätter blodet till rätt nivå. 

Cardiac Systems
Inom Cardiac Systems ingår aortaballongpumpar, produkter 
för att förbättra blodgenomströmningen i kranskärlen och att 
avlasta hjärtats arbete för patienter i behov av akut hemodyna
misk assistans. Produkterna används inom interventionell 
kardio logi, i hjärtoperationsrum och på intensivvårdsavdelningar. 

Segmentet omfattar också produkter som används inom 
kranskärlskirurgi. Getinges marknadsledande produkter 
för endoskopisk kärluttagning (”EVH”) ger hjärtkirurgen ett 
minimalinvasivt alternativ för att ta ut patientegna blodkärl 
för användning vid bypasskirurgi. Getinges EVHprodukter har 
etablerat minimalinvasiva ingrepp som standard i USA och blir 
alltmer använda på andra marknader runt om i världen. Produkt
segmentet omfattar även produkter som möjliggör bypasskirurgi 
på slående hjärta.

Vascular Systems
Getinge har en stark position inom området kärlimplantat för 
aortan, använda av hjärt och kärlkirurger. De vävda och stickade 
kärlimplantaten Hemashield och Intergard används av kirurger 
i flera marknader för att behandla aortaaneurysmer36) och för 
bypassingrepp på perifera artärer. 

Getinge erbjuder också minimalinvasiva alternativ för kärl
kirurger, kardiologer och radiologer för att behandla patienter 
med sjukdomar relaterade till perifera artärer. 

Slutligen erbjuder Getinge ett komplett sortiment av thorax
dränage, som används inom såväl hjärt som thoraxkirurgi37).

35) Hemodynamik är det medicinska studiet av den fysiologiska funktionen av blod
cirkulationen och därmed av hjärtfunktionen och kärlmotstånd.

36) Aortaaneurysm är namnet på sjukdomar på stora kroppspulsådern (aorta).
37) Med thorax avses bröstkorgen.
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Verksamhetsbeskrivning

Konkurrenter
Inom Acute Care Therapies anser Getinge att dess viktigaste 
konkurrenter är Dräger, Edwards Lifesciences, GE Healthcare, 
Gore, Hamilton, LivaNova, Medtronic, Teleflex, Becton Dickinson 
och Terumo.

Forskning och utveckling
Forskning och utveckling inom Acute Care Therapies karaktäri
seras av nära samarbete med användare och forskare på 
sjukhus och universitet genom hela utvecklingsprocessen. Efter 
skapandet av affärsområdet 2016 har ett arbete initierats för att 
skapa en balans där lokala initiativ och specifika tillämpnings
kunskaper kombineras med stärkt kommunikation mellan olika 
kontor och avdelningar. Arbetet initierades för att skapa ökad 
innovationsförmåga, identifiera best practice och standardisera 
generiska processer.

Totalt arbetar cirka 360 medarbetare med forskning och 
utveckling inom affärsområdet i åtta innovationsenheter i 
 Sverige, Tyskland och USA.

Finansiell översikt – Acute Care Therapies

Mkr
Jan–jun 

2017
Jan–jun 

2016 2016 2015
Nettoomsättning 5 919 5 407 11 804 11 577 
EBITA 1* 1 195 862 2 326 2 276 
EBITA 1marginal, %* 20,2 15,9 19,7 19,7
*  Definitioner, syfte samt förklaringar till hur dessa mått har beräknats finns under 

”Utvald historisk finansiell information”.

NETTOOMSÄTTNING PER REGION 2016

EMEA

APAC

Americas

Ne�oomsä�ning per region

31 %

18 %

51 %

Surgical Workflows
Inom Surgical Workflows utvecklas lösningar för infektions
bekämpning, operationssalar samt avancerade ITsystem för 
spårbarhet och hantering av sterilgodsflöden, samt lösningar för 
resursoptimering. Även Getinges produktsegment Life Science 
ingår i Surgical Workflows. Under 2016 stod affärsområdet för 
35 procent av koncernens totala försäljning samt 38 procent av 
koncernens rörelseresultat.

ANDEL AV KONCERNEN 2016

Avser extern försäljning Andel av de tre affärsområdenas
rörelseresultat, dvs. exkl. 

koncerngemensamma kostnader

Ne�oomsä�ning Rörelseresultat

35 % 38 %

Inom affärsområdet erbjuder Getinge omfattande produkter, 
förbrukningsvaror och tjänster för rengöring, desinfektion och 
sterilisering av instrument samt utrustning för medicinska 
operationssalar. Produkterna främjar effektiva och säkra arbets
flöden på sjukhus. Affärsområdets produktsegment utgörs av 
Infection Control, Surgical Workplaces, Integrated Workflow 
Solutions och Life Science.

Produktsegment
Infection Control
Infection Controls produkter syftar till att minska risken för 
infektioner på sjukhus. Getinge utvecklar kompletta lösningar 
som sänker kostnaden samtidigt som de uppfyller de senaste 
kraven på säkerhet och tillförlitlighet. Getinges erbjudande 
bygger på vad som kallas för barriärprincipen, vilket säkerställer 
en tydlig separation av smutsiga, rena och sterila zoner i kun
dernas anläggningar. Detta görs med hjälp av diskdesinfektorer, 
autoklaver och förbrukningsvaror.

Surgical Workplaces
Inom produktsegmentet Surgical Workplaces erbjuder Getinge 
fullständiga lösningar vilka möjliggör smidiga operations
processer och som bidrar till positiva slutresultat. Produkt
portföljen inom Surgical Workplaces inkluderar bland annat 
operationsbord, takkonsoler och kirurgisk belysning samt 
modulära prefabricerade rumssystem för operationsrum och 
intensivvårdsavdelningar.

Integrated Workflow Solutions (IWS)
Getinge erbjuder en rad mjukvarulösningar som möjliggör ökad 
effektivitet hos kunder genom att erbjuda rätt data och kontroll 
vid rätt tillfälle; i operationsrum, för hantering av sterilgodsflöden 
och för att i realtid optimera patient och personalflöden genom 
sjukhusen. 
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Verksamhetsbeskrivning

Life Science
Getinges erbjudande inom Life Science omfattar kompletta 
lösningar för rengöring och dekontamination, sterilisering, 
säker och steril förflyttning och isolering samt projektledning, 
valideringslösningar, reservdelar, förbrukningsmaterial och upp
graderingar. Life Sciencekunder har specifika krav och behov 
beroende på verksamhetsområde. Getinge segmenterar Life 
Sciencekunderna enligt följande:

 ● Biofarmaceutisk produktion
 ● Medicinteknisk produktion 
 ● Biomedicinsk forskning
 ● Laboratorium

Konkurrenter 
Inom Surgical Workflows anser Getinge att dess viktigaste kon
kurrenter är Belimed, Dräger, HillRom, Miele, Mindray, Steris och 
Stryker.

Forskning och utveckling
För att kunna erbjuda kunderna effektiva arbetsflödeslösningar 
är innovation av produkter och tjänster en viktig framgångs
faktor inom affärsområdet. All innovation är centrerad kring ett 
nära samarbete med kunder, för att förstå deras behov, med 
universitet för att utvärdera nya teknologier och med industriella 
samarbetspartners för att tillhandahålla integrerade lösningar 
samt med akademiska institutioner. 

Inom Surgical Workflows har Getinge ett decentralise
rat forsknings och utvecklingsteam som består av cirka 
300 anställda fördelat på 11 enheter. 

Finansiell översikt– Surgical Workflows

Mkr
Jan–jun 

2017
Jan–jun 

2016 2016 2015
Nettoomsättning 4 331 4 327 10 496 10 891 
EBITA 1* 150 238 1 283 1 233
EBITA 1marginal, %* 3,5 5,5 12,2 11,3
*  Definitioner, syfte samt förklaringar till hur dessa mått har beräknats finns under 

”Utvald historisk finansiell information”.

NETTOOMSÄTTNING PER REGION 2016

EMEA

APAC

Americas

Ne�oomsä�ning per region

50 %

23 %

27 %

 

Patient & Post-Acute Care
Patient & PostAcute Care erbjuder produkter och lösningar 
som höjer livskvaliteten för vårdtagare med nedsatt rörlighet 
och åldersrelaterade sjukdomar. Patient & PostAcute Cares 
kunder delas in i två kategorier; akutsjukvård samt äldre och 
långtidsvård. Under 2016 stod affärsområdet för 25 procent av 
koncernens totala försäljning och 25 procent av koncernens 
rörelseresultat.

ANDEL AV KONCERNEN 2016

Avser extern försäljning Andel av de tre affärsområdenas
rörelseresultat, dvs. exkl. 

koncerngemensamma kostnader

Ne�oomsä�ning Rörelseresultat

25 % 25 %

Patient & PostAcute Care har en global närvaro på en mark
nad där tillväxten i stor utsträckning drivs av demografiska 
faktorer som en åldrande befolkning och en ökad förekomst av 
kroniska sjukdomar men även av den ekonomiska utvecklingen 
på tillväxtmarknaderna som gör att allt fler länder kan bygga 
upp en kvalificerad sjukvård. Erbjudandet omfattar ett flertal 
produktsegment med en globalt ledande marknadsposition. 
Affärsområdets produktsegment utgörs av Patient Handling, 
Hygiene, Medical Beds (Bariatric and Critical Care), IPC and DVT 
samt Wound Care. 

Produktsegment 
Patient Handling
Produktsegmentet består av lyft och förflyttningslösningar som 
syftar till att uppfylla vårdtagarens specifika behov och samtidigt 
säkerställa en säker, bekväm och värdig förflyttning samt skapa 
en säker och effektiv arbetsmiljö för vårdpersonalen.

Hygiene
Sortimentet består av dusch och hygienprodukter som möjlig
gör säkra och effektiva hygienrutiner för vårdtagare. Getinge 
anser att bolaget tillhandahåller lättanvänd utrustning som ger 
bästa möjliga stöd till vårdtagare och säkerställer ergonomiska 
arbetssituationer för vårdpersonal.

Medical Beds (Bariatic and Critical Care)
Medical Beds innefattar ett brett sortiment av sjukvårdssängar. 

Sortimentet inom Bariatic består av produkter och lösningar 
för vård av kraftigt överviktiga vårdtagare. Erbjudandet omfattar 
ett heltäckande sortiment av sjukhussängar och ersättnings
madrassystem som utformats för behandling av mycket över
viktiga patienters speciella behov. Sortimentet inkluderar även 
lösningar för säkra förflyttningar av vårdtagaren såsom taklyftar 
och selar.

Sortimentet inom Critical Care består av intensivvårds
produkter som är speciellt utformade för att förebygga och 
behandla lungkonsekvenser vid immobilitet, såsom Acute 
Respiratory Distress Syndrome (ARDS) och ventilatorassocierad 
pneumoni (VAP), och samtidigt skydda de kritiskt sjuka patien
ternas hud. Exempel är behandlingssystemen RotoProne och 
TriaDyne Proventa.

IPC and DVT 
IPC inkluderar produkter för diagnostik inom obstetrik och 
kardiologi. 
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Verksamhetsbeskrivning

DVT inkluderar ett heltäckande sortiment för kompressions
behandling som inkluderar användarvänliga, kliniskt beprövade 
pumpar och manschetter för att främja säker och effektiv pre
vention av djup ventrombos (blodpropp) och behandling av dem.

Wound Care
Produktområdet innehåller en heltäckande portfölj med mad
rassystem som är utformade för att ge bättre vårdresultat för 
vårdtagare genom att förebygga tryck och liggsår.

Konkurrenter 
Inom Patient & PostAcute Care anser Getinge att dess 
viktigaste konkurrenter är HillRom, Joerns, Linet, Guldman, 
 Paramount Beds och Stryker.

Forskning och utveckling 
Affärsområdet Patient & PostAcute Care verkar på marknader 
där tillväxten i stor utsträckning drivs av demografiska faktorer 
som en åldrande befolkning och en ökad förekomst av kroniska 
sjukdomar men även av den ekonomiska utvecklingen på 
tillväxtmarknaderna som gör att allt fler länder kan bygga upp 
en kvalificerad sjukvård. Marknaden genomgår även en konsoli
dering där resultatet blir färre och större sjukvårdsaktörer vilket 
i sin tur leder till en ökad prispress. För att möta denna mark
nadsutveckling och kunna erbjuda kunderna rätt produkter och 
lösningar krävs investeringar i innovation och produktutveckling.

Lansering av nya produkter omfattar både förbättrade 
alternativ till befintliga produkter samt nya produkter baserade 
på teknologiska framsteg och ändrade kundbehov. Produkt
lanseringar som leder till en effektivare vård där fler sjukdomar 
kan behandlas förväntas driva efterfrågan från kunderna och 
således tillväxten på marknaden. Nya produkter och lösningar 
utvecklas genom att kombinera insikter från kunder och affärs
områdets egna försäljningsorganisationer på de lokala markna
derna tillsammans med forsknings och utvecklingskapaciteten. 

Totalt sysselsätts cirka 120 medarbetare med forskning och 
utveckling inom affärsområdet fördelat på tre innovationsen
heter; Malmö (Sverige), San Antonio (USA) och Magog (Kanada). 

Finansiell översikt – Patient & Post-Acute Care 

Mkr
Jan–jun 

2017
Jan–jun 

2016 2016 2015
Nettoomsättning 3 655 3 570 7 456 7 767 
EBITA 1* 435 409 956 889
EBITA 1marginal, %* 11,9 11,5 12,8 11,4
*  Definitioner, syfte samt förklaringar till hur dessa mått har beräknats finns under 

”Utvald historisk finansiell information”.

NETTOOMSÄTTNING PER REGION 2016

EMEA

APAC

Americas

Ne�oomsä�ning per region

49 %

12 %

39 %

Fokus på kvalitet
Getinge har ett starkt fokus på kvalitet och ser det som en 
naturlig och integrerad del i den dagliga verksamheten. Kvalitet 
är avgörande för den medicintekniska branschen och Getinge 
strävar ständigt efter att utveckla och stärka sitt kvalitetsarbete.

För att säkerställa en tydlig fokusering på kvalitetsfrågor och 
se till att gällande regelverk följs inrättades under 2015 en global 
funktion med direktrapportering till VD. Under hösten 2016 inför
des en ny styr och organisationsmodell för kvalitetsfunktionen 
med syfte att ytterligare tydliggöra ansvar och befogenheter, 
samt skapa ökad kontroll i pågående förbättringsarbete, inom 
både förbättringsarbetet kopplat till förlikningsavtalet med FDA 
samt övrig verksamhet.

Ett omfattande arbete att ytterligare stärka företagets 
kvalitetsledningssystem pågår där en viktig del är att införa 
ett gemensamt kvalitets, miljö och verksamhetsstyrnings
system för alla delar inom Getinge. Systemet som lanserades 
2016 samlar bland annat all dokumentation och gemensamma 
processer för hela företaget. Utrullning och implementering 
i företagets lokala kvalitetsledningssystem pågår under 2017. 
För mer information om förlikningsavtalet med FDA, se vidare 
av snittet ”Legala frågor och kompletterande information”.
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Historik
År Väsentliga händelser
1904 Getinge grundas av den svenske entreprenören Olander 

Larsson och tillverkar ursprungligen jordbruksutrustning.
1932 Getinge tar steget mot medicinteknik och börjar 

producera sterilisatorer till medicinsk utrustning.
1960 
talet

Getinge förvärvas av Electrolux och får tillgång till ett 
internationellt nätverk och expanderar globalt.

1989 De svenska entreprenörerna Rune Andersson och Carl 
Bennet förvärvar Getinge av Electrolux.

1993 Getinge AB noteras på Stockholms Fondbörs. Bolaget har 
750 anställda och en omsättning på 600 miljoner kr.

1995 Getinge utökar sitt produktutbud till att även omfatta 
medicinska sängar, patientliftar och badlösningar genom 
att förvärva Arjo.

1996 Getinge förvärvar det amerikanska bolaget MDT.
1997 Carl Bennet AB blir huvudägare i Getinge.
1998 Lifco delas ut till Getinges aktieägare.
2000 Getinge köper fyra företag, bland annat Maquet.
2003 Getinge förvärvar Siemens LSS och Jostra.
2006 Verksamheten fortsätter att utvecklas genom förvärvet 

av Huntleigh Technology PLC. 
2007 Sammanslagningen av Arjo och Huntleigh skapar en 

globalt ledande aktör med ett omfattande utbud av både 
produkter och tjänster inom patienthantering, sårvård 
och patienthygien.

2008 Getinge expanderar inom kardiologiområdet genom 
förvärv av två av Boston Scientific Corporations 
affärsområden samt genom förvärvet av Datascope Corp.

2011 Getinge förvärvar Atrium. 
2012 Getinge förvärvar Acare, TSS och SteriTec.
2013 Getinge förvärvar TRANS.
2013 Under året inspekterades ett antal av det tidigare 

affärsområdet Medical Systems produktionsanläggningar 
av amerikanska FDA. Som ett resultat av FDAs 
inspektioner samt interna utvärderingar genomförs 
förbättringar av kvalitetsledningssystem vid berörda 
anläggningar. 

2014 Getinge förvärvar Pulsion Medical Systems.
2015 Getinge ingår ett frivilligt förlikningsavtal med FDA och 

inför ett åtgärdsprogram. Innehållet i avtalet handlar om 
att lyfta nivån på kvalitetsledningssystemet och därefter 
visa för FDA att nivån upprätthålls. 

2015 Getinge presenterar ett förändringsprogram för ökad 
konkurrenskraft där de tre fristående affärsområdena 
ersätts med en funktionell struktur. 
Förändringsprogrammet börjar implementeras under 
2016.

2016 Getinge förvärvar det engelska bolaget 1st Call Mobility 
Limited, som är specialiserat på medicintekniska 
lösningar för kraftigt överviktiga personer, samt AccuMed 
i Dominikanska Republiken. 

2016 Getinge offentliggör avsikten att börsnotera och dela ut 
Patient & PostAcute Care till Getinges aktieägare.

Vision och strategier
Vision
Getinges vision är att bli världens mest respekterade företag 
inom medicinteknik. Enligt Getinge innebär visionen olika saker 
för olika intressenter:

 ● För kunderna innebär visionen att de ska få tillgång till bra 
produkter och lösningar. Kunderna ska även känna sig säkra 
på att allt Getinge gör backas upp av ett brett nätverk av 
människor med gedigen kunskap och erfarenhet.

 ● För medarbetarna hänger det samman med Getinges varu
märkeslöfte, ”Passion for life”. Visionen är också kopplad till 
känslan av att vara en del av ett globalt nätverk av gedigen 
kunskap och erfarenhet som förbättrar livet för människor 
varje dag.

 ● För Getinges aktieägare och samhället handlar det om att 
Getinge ska skapa värde för människor och för samhället i 
stort genom att förse kunderna med högpresterande och 
effektiva produkter och lösningarna på Getinges resa mot att 
bli världens mest respekterade medicinteknikföretag.

Strategier
Getinges förändringsprogram 
Getinge har som mål att vara ett framgångsrikt bolag ur flera 
perspektiv och uppfylla visionen om att bli världens mest respek
terade medicinteknikbolag. 

 ● Getinge anser att en viktig framgångsfaktor för koncernen är 
den grund bolaget anser sig stå på: engagerade och passione
rade medarbetare, värderingar baserade på entreprenörskap 
och en effektiv bolagsstyrning. 

 ● Getinge anser även att kvalitet är en grundläggande 
aspekt som i all medicinteknisk verksamhet måste 
genomsyra verksamheten för att möta de säkerhets och 
kvalitetskrav som är en förutsättning för att vara en aktör i 
medicinteknikbranschen. 

 ● Dessutom anser Getinge att det krävs en effektiv och kon
kurrenskraftig organisation som fortsätter att utveckla pro
dukter och tjänster som svarar mot kundernas behov.
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För att öka Getinges lönsamhet initierades ett effektiviseringsprogram 
med fem fokusområden, som går under benämningen Big 5. 2016 bidrog 
Big 5 till besparingar om cirka 400 Mkr och har under det första halvåret 
2017 fortsatt att bidra med ytterligare 200 Mkr.

Fokusområde Exempel på aktiviteter 2016–2017 
Effektiv och värdeskapande 
administration

Ökad samordning och effektivitet inom primärt finans, försäljning, service, marknadsföring 
och HR. 2016 etablerades en Shared Servicesenhet i San José, Costa Rica, för Americas 
regionen. Sedan 2014 finns en Shared Servicesenhet i Krakow, Polen, för EMEAregionen. Ett 
koncerngemensamt Facility Management program har startats för att nå synergier kring 
lokalkostnader. 

Optimering av indirekta inköp Genomfört aktiviteter för att sänka kostnaderna för indirekta inköp tack vare konsolidering av 
leverantörsbasen och samordnade förhandlingar. 

Optimering av direkta inköp Utarbetat en koncerngemensam struktur för lägre kostnader via direkta inköp av insatsvaror 
kopplade till Getinges produktion. 

Förenkling av produktportföljen Fortsatt renodla och optimera produktportföljen samt ta bort olönsamma produkter. Ny 
varumärkesstrategi utarbetades för att förenkla erbjudandet och ytterligare tydliggöra 
Getinges ledande positioner. 

Commercial Excellence Ett gemensamt ITbaserat säljstödssystem har etablerats för att stödja samarbete mellan 
säljteam. Plattformen har rullats ut i Australien, Frankrike, Indien, Norden och Nya Zeeland. 
Utrullningen kommer att fortsätta i resten av världen under 20172018. 

Förbättra lönsamheten genom att i större utsträckning utnyttja koncer-
nens skal fördelar. Fem fokusområden har identifierats för att effektivt 
driva kostnadsagendan.

Big 5

Återskapa tillväxt genom kundanpassning av produktportföljen samt 
en försäljnings organisation som erbjuder Getinges samlade produkt-
portfölj och tydligare är anpassad till sjukvårdens behov och värdekedja. 
Fokus ligger på att strukturera organisationen för att leverera ökad 
klinisk och ekonomisk nytta genom unika kunderbjudanden och därmed 
möta de utmaningar och förändringar som sjukvården genomgår.

Customer 
Centricity

Skapa en ny organisationsstruktur som ska möjliggöra genomförandet 
av programmet.

Organize 
to win

Big 5

Hösten 2015 lanserades därför ett förändringsprogram med syfte att 
frigöra vad som koncernen anser vara Getinges fulla potential. 

Förändringsprogrammet består av tre delar där målet är att: 
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För att skapa tillväxt ska försäljningsorganisationen erbjuda den samlade 
produktportföljen under det gemensamma varumärket Getinge. Fokus 
riktas mot att leverera dokumenterad klinisk och ekonomisk nytta och 
detta sammanfattas i åtgärdsprogrammet som går under benämningen 
Customer Centricity, som består av följande fem fokusområden.

Fokusområde Exempel på aktiviteter 2016–2017 
Affärsmodell med kunden i centrum Påbörjat förändringsprocessen i riktning mot att låta erbjudandet än tydligare spegla 

kundernas behov av integrerade lösningar som bidrar till högre kvalitet och produktivitet samt 
effektivare patientflöden.

Fokus på hela produkterbjudandet Etablerat gemensamma marknadsbolag som erbjuder Getinges samlade produkterbjudande.
Innovation baserat på kundvärde Utarbetat en process för kunddriven innovation med fokus på dokumenterad klinisk och 

ekonomisk nytta för kunderna.
Ökad exponering mot USA och 
tillväxtmarknaderna

Ambitionen framöver är att bättre matcha regional exponering med hänsyn taget till 
tillväxtpotential och storlek. Getinge har bland annat tagit fram en plan för utveckling av 
produkter som riktar sig till kunder i tillväxtmarknaderna. Målet är att utveckla produkterna 
under 20172018, följt av lanseringar 20192020.

Fortsatt fokus på förvärv Getinge identifierar löpande förvärvskandidater – dels för att skapa tillväxt, dels för att stärka 
marknadspositionen inom prioriterade produktsegment.

För att genomföra åtgärderna inom Big 5 och Customer Centricity krävs 
också en organisation anpassad för detta ändamål.

Fokusområde Exempel på aktiviteter 2016–2017 
Etablera en anpassad organisation Implementering av den nya organisationen, som började gälla 1 januari 2016. 

Under 2017 har den operativa styrmodellen tydliggjorts med gällande roller och ansvar inom 
koncernen. 

Customer 
Centricity

Organize  
to win

Potentiell utdelning av Patient & Post-Acute Care 
Hösten 2016 slutfördes en kompletterande strategisk översyn för 
att förstärka effekterna av det pågående förändringsarbetet och 
samtidigt förtydliga den långsiktiga inriktningen för koncernen, 
där syftet är att tillväxtmöjligheterna för samtliga verksamhets
områden ska tillvaratas på ett bättre sätt.

Som ett resultat av översynen har Getinge beslutat att foku
sera på två verksamhetsområden, Acute Care Therapies och 
Surgical Workflows. Som en följd gav Getinges styrelse koncern
ledningen i uppdrag att förbereda ett förslag om en potentiell 
börsnotering och utdelning av Patient & PostAcute Care, före 
detta Extended Care, enligt de så kallade Lex ASEAreglerna38). 
Det nya bolaget ska enligt plan heta Arjo.

Förberedelsearbetet bedrivs utifrån en noga genomarbetad 
projektplan för att säkerställa en kontrollerad process och där
igenom även ett väl genomarbetat förslag. Det slutliga förslaget 
är tänkt att presenteras för aktieägarna för beslut vid en extra 
bolagsstämma under hösten 2017 med ambitionen att slutföra 
börsnoteringen och utdelningen senast första kvartalet 2018. 
Getinge anser att båda bolagen efter en eventuell uppdelning 

blir verksamhetsmässigt mer fokuserade med bättre möjligheter 
till att fortsätta utveckla produkter och lösningar för att hjälpa 
kunderna och därmed möta sjukvårdens utmaningar. Koncernen 
anser att det för Patient & PostAcute Care bland annat innebär 
ökade möjligheter att tillvarata de utvecklingsmöjligheter som 
följer av den globala tillväxten inom långtidsvård. I samband med 
förberedelserna för utdelningen av Arjo planerar bolaget att 
presentera nya finansiella mål för båda verksamheterna under 
senare delen av 2017.

Från många till ett varumärke
Getinge har under våren 2017 samlat samtliga varumärken under 
ett enda, för att förenkla kunderbjudandet och ytterligare tydlig
göra Getinges position på marknaden. 

Getinge har under åren vuxit som bolag, och det har även 
varumärkesportföljen. Getinge har byggt upp en relativt komplex 
varumärkesstruktur med över 70 varumärken, vilket stundtals 
har varit utmanande för säljstyrkan att presentera för kunderna. 
Att fortsätta använda samtliga varumärken skulle också utgöra 
ett hinder för att agera på ett effektivt sätt och bygga upp en 
stark varumärkesidentitet. Arbetet med att skapa det nya varu
märket pågick under hela 2016 och baserades på omfattande 
analyser. Intervjuer genomfördes med kunder på de största 
marknaderna, medarbetare inom Getinge och representanter för 
andra organisationer i medicinteknikbranschen som bidrog med 

38) Lex ASEA innebär i korthet att ett moderbolag under vissa förutsättningar kan 
dela ut bolagets aktier i ett dotterbolag till sina aktieägare utan att någon omedel
bar svensk beskattning aktualiseras av utdelningen för aktieägarna.
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insikter om marknadstrenderna. Resultatet av analysen blev 
att Getinge nu samlar alla tidigare varumärken under namnet 
Getinge – med en ny logotyp och grafisk profil som syftar till att 
förstärka Getinges kundcentrerade profil.

För att bevara det varumärkeskapital som har byggts upp 
under åren inom andra varumärken, exempelvis Maquet, 
kommer dessa att omvandlas till namn på produktfamiljer under 
det övergripande varumärket Getinge. Att samla bolaget under 
ett varumärke är i linje med det pågående förändringsprogram
met som syftar till att stärka Getinges position hos kunderna 
som ett globalt ledande medicinteknikbolag.

Mål
Finansiella mål
Koncernen genomför för närvarande en strategisk översyn 
avseende Getinge och Arjo i samband med förberedelserna för 
utdelningen av Arjo och planerar att presentera nya finansiella 
mål för båda verksamheterna under senare delen av 2017, varför 
de tidigare offentliggjorda målen, som presenterades under 
hösten 2015 och återgivits i Getinges årsredovisningar för 2015 
och 2016, inte längre är giltiga eller relevanta för en investerare 
och därför inte inkluderats i prospektet.

Produktion
Getinges tillverkning sker vid 25 produktionsanläggningar i 11 
länder: Brasilien, Dominikanska Republiken, Frankrike, Kanada, 
Kina, Polen, Storbritannien, Sverige, Turkiet, Tyskland och USA.

I Americas har Getinge 8 produktionsanläggningar:
Land Produktion 
Fairfield, USA Hjärtstöd (Cardiac assist) (ACT)
Mahwah, USA Hjärtstöd (Cardiac assist) (ACT)
Wayne, USA Instrument för kärlkirurgi och 

kärlimplantat (ACT)
Denver, USA Kemiska indikatorer (SW)
Merrimack, USA Produkter för hjärtkärlmarknaden 

(ACT)
Magog, Kanada Passiva patientlyftar (PPAC)
Cajamar, Brasilien Förbrukningsvaror för hjärt och 

lungprodukter (ACT)
San Cristobal, Domini
kanska  Republiken

Förbrukningsvaror (PPAC)

I EMEA har Getinge 15 produktionsanläggningar:
Land Produktion
Solna, Sverige Ventilatorer och anestesimaskiner 

(ACT)
Växjö, Sverige Desinfektionsutrustning (SW)
Getinge, Sverige Sterilisationsutrustning (SW)
Poznan, Polen Sjukvårdssängar och madrasser, DVT

manschetter, bordsautoklaver (PPAC)
Poznan, Polen Sterilisationsutrustning (SW)
Hechingen, Tyskland Förbrukningsvaror till 

perfusionsprodukter (ACT)
Rastatt, Tyskland Operationsbord, annan kirurgisk 

utrustning, hjärtlungmaskiner (ACT, 
SW)

Feldkirchen, Tyskland System för avancerad övervakning 
(ACT)

Ardon, Frankrike Operationslampor (SW)
La Ciotat, Frankrike Kärlimplantat (ACT)
Toulouse (Tournefeuille), 
Frankrike 

Desinfektionsutrustning (SW)

Vendome, Frankrike Isolatorer (SW)
Cardiff, Storbritannien Diagnostik (PPAC)
Antalya, Turkiet Förbrukningsvaror till 

perfusionsprodukter (ACT)
Ankara, Turkiet Teknologi för 

lågtemperaturssterilisering och 
Sterilisationsutrustning (SW) 

I APAC har Getinge 2 produktionsanläggningar:
Land Produktion
Zhuhai, Kina Sjukvårdssängar (PPAC)
Suzhou, Kina Takkonsoler, operationsbord, hjärt och 

kärlprodukter, pumpar till DVT
produkter, medicinska madrasser, 
desinfektions och sterilisations
utrustning (ACT, PPAC, SW).
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Organisation och medarbetare
Operativ struktur
Från den 1 januari 2016 är koncernen strukturerad i tre affärsom
råden – Surgical Workflows, Acute Care Therapies och Patient & 
PostAcute Care. Getings organisationsstruktur består även av 
följande struktur:

 ● Fyra supportfunktioner: HR & Sustainability, Finance,  Quality 
Regulatory Compliance och Communications & Brand 
Management.

 ● En Supply Chain – som omfattar inköp, produktion och leve
rans av Getinges produkter i tid och med rätt kvalitet. 

 ● Tre regioner: EMEA, APAC och Americas.

Medarbetare
Per den 30 juni 2017 hade Getinge 16 333 medarbetare. 15 059 av 
medarbetarna var per samma datum anställda utanför Sverige.

Antal medarbetare
jan–jun 

2017 2016 2015 2014
Vid periodens slut 16 333 15 582 15 424 15 747
Varav kvinnor, % 35 36 33 32

Supply Chain

Vd och koncernchef

Surgical Workflows

Finance

HR & Sustainability

Acute Care Therapies

Patient & PostAcute Care

EMEA

Communications  
& Brand Management

Quality Regulatory Compliance

Americas

APAC
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Immateriella rättigheter
Getinge arbetar kontinuerligt med forskning, innovation och 
utveckling av nya produkter som syftar till att förbättra livet för 
kunder och patienter. Getinge investerar aktivt i, och försvarar 
de immateriella rättigheter och den egna teknik som utvecklas i 
samband med nya innovationer. Koncernen har en internationell 
patentportfölj som inkluderar patent, varumärken, firmanamn, 
design och mönsterskydd, upphovsrätter, företagshemligheter 
och knowhow, samt licensierade immateriella rättigheter i syfte 
att skydda Getinges olika affärsintressen. Sammantaget är dessa 
immateriella rättigheter viktiga för Getinges fortsatta tillväxt och 
konkurrensfördelar. Inget enskilt patent, varumärke eller enskild 
teknik, licens eller immateriell rättighet är avgörande för Getinge 
eller något av dess affärsområden. 

Förvärvshistorik
Förvärv utgör en central roll i Getinges strategi och det finns 
potentiella förvärvskandidater för koncernens samtliga affärs
områden. Det ökade kostnadstrycket, höga regulatoriska och 
kvalitetsmässiga krav och branschens konsolidering gör att 
storlek har betydelse för att nå långsiktig framgång inom valda 
produktsegment och nischer. Således kommer förvärv att vara 
ett fortsatt viktigt strategiskt inslag för att vidmakthålla kritisk 
massa och en relevant storlek. Följande tabell visar Getinges 
förvärvshistorik sedan 2012. För en mer utförlig förvärvshistorik, 
se Getinges årsredovisning för 2016.

År Företag Verksamhet Land Omsättning, Mkr
2017 Carus HMS GmbH ITföretag (bland annat tillverkning av mjukvara för  

schemaläggning inom kirurgi)
DE 20

2017 Simm Company and Surgeon Ald Tillverkning av medicintekniska lösningar och desinfektorer TH 75
2016 AccuMed Tillverkningsenhet för medicinska textilier DR  100
2016 1st Call Mobility Ltd Medicintekniska lösningar för överviktiga personer GB  100
2015 GOA Teknoloji Danismanlik Elektronik Teknologi för lågtemperaturssterilisering TR  20
2014 Pulsion AG System för hemodynamisk monitorering DE  300
2014 Altrax Group Ltd System för spårbarhet och kvalitetssäkring inom sterilisering GB  35
2014 Cetrea A/S System för resursplanering DK  30
2014 Austmel Pty Ltd Sterilisering och termiska processer AU  80
2013 LAAx Inc. Hjärt och kärlkirurgi US  8
2013 Trans Medikal Devices Inc. Tillverkning av autoklaver och distribution av desinfektorer TR  55
2013 STS East LCC Service US  25
2012 Produkträttigheter från Avalon 

Laboratories
Cardiopulmonary – hjärt och kärlkirurgi US –

2012 Eirus Medical Critical Care – övervakningssystem SE –
2012 Acare Medical Science Ltd Vårdsängar CH  135
2012 USCI Distributör JP  150
2012 Tecno Hospitalia Distributör CO  4
2012 Therapuetic Support Systems (TSS) Sårvård US  1 600
2012 Steritec Products Mfg Inc. Förbrukningsvaror US  70

Hållbarhet
Getinge arbetar aktivt med att främja samhällsutvecklingen, 
människors hälsa och för att minimera bolagets miljöpåverkan. 
Inom Getinge finns en medvetenhet om att ett gediget hållbar
hetsarbete har ett positivt genomslag på koncernens förmåga 
att attrahera och behålla såväl kunder som anställda, vilket är 
centralt för bolagets fortsatta utveckling. Getinges hållbarhets
arbete är organiserat och styrs i delarna affärsetik, människa och 
samhälle samt miljö.

Affärsetik
Hälsa, säkerhet, diskriminering och etik utgör bolagets affärs
etiska grund. I många av de länder där Getinge bedriver verksam
het regleras frågor kring hälsa och säkerhet på arbetsplatsen av 
stark nationell lagstiftning. Getinge är emellertid också verksamt 
i länder där lagstiftningen är betydligt svagare. Koncernens krav 
på sin organisation är dock alltid höga vad gäller hälsa, säker
het, diskriminering och etik oavsett var i världen verksamheten 
bedrivs. Bland annat ska en affärsetisk standard säkerställas 
genom implementering av en gemensam uppförandekod och 
antikorruptionspolicy för Getinges anställda. 

Uppförandekod
Under 2016 lanserade Getinge en reviderad uppförandekod som 
ligger till grund för all verksamhet och beskriver hur bolaget och 
medarbetarna ska agera mot varandra och mot andra intressen
ter. Ett antal globala policies finns som stöd, och kompletteras 
med lokala policies där så är nödvändigt. För att säkerställa att 
koncernens uppförandekod upprätthålls även i leverantörsledet 
har Getinge dessutom en särskild uppförandekod för leveran
törer. Denna uppförandekod ska bifogas alla avtal som signeras 
och eventuella avsteg ska godkännas av chefen för direkta inköp 
eller chefen för indirekta inköp.

Antikorruption
Etik och moral ligger till grund för all verksamhet i bolaget, och 
ska speglas i alla relationer, såväl internt som externt. För att 
samla bolaget kring en gemensam hållning i dessa frågor har en 
global policy för antikorruption antagits. Policyn är baserad på 
Getinges koncerngemensamma värderingar och syftar till att 
säkerställa ett etiskt agerande i alla affärer. Att motverka kor
ruption är mycket viktigt för Getinge. Förutom globala policies 
för antikorruption och whistleblowing finns i förekommande 
fall lokala tillägg (bilagor) som gäller specifik lagstiftning i olika 
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länder. Getinge har en telefonlinje dit anställda har möjlighet att 
ringa dygnet runt för att rapportera eventuella händelser som av 
någon anledning inte kan rapporteras enligt sedvanliga interna 
rutiner.

Människa och samhälle 
Getinges samhällsansvar handlar om att uppnå hög standard 
vad beträffar hälsa, säkerhet, inkludering och etik. Getinge 
strävar efter att bidra positivt och varaktigt till de samhällen där 
Getinge är verksamt.

Miljöfrågor
Energi och klimatmål
Att minska verksamhetens klimatpåverkan är en viktig del 
i Getinges miljöarbete. Under 2016 minskade såväl energi
användning som koldioxidutsläpp, bland annat tack vare 
optimering av belysning och omställning till miljöel och biogas 
vid flera anläggningar. För att ytterligare kunna minska bolagets 
energianvändning kommer arbetet med att energikartlägga de 
svenska och polska produktionsenheterna att fortsätta. Baserat 
på dessa samt tidigare genomförda kartläggningar i Tyskland 
och Frankrike kommer förhoppningsvis ytterligare besparingar 
av energi att kunna uppnås. 

För att minska bolagets klimatpåverkan använder flera 
produktionsanläggningar enbart grön el, medan andra anlägg
ningar har som ambition att göra aktiva val av leverantörer som 
har en gynnsam produktionsmix för sin elproduktion. Getinges 
utmaning är att flera av bolagets produktionsenheter ligger 
i länder där det är svårare att hitta en mer miljövänlig mix för 
elproduktion. Tillväxtmarknaderna har traditionellt höga utsläpp 
från elproduktion, vilket gör att utsläppen i dessa produktions
enheter ökar vid en växande tillverkningsvolym. För att förbättra 
denna situation försöker Getinge i så stor utsträckning som 
möjligt hitta andra sätt att minska sina utsläpp, bland annat 
genom lösningar för att ta tillvara på solenergi eller påverka 
lokala el leverantörer till att minska utsläpp från sin elproduktion. 
Getinge har satt upp följande mål för energi och klimat:

Energi och klimatmål

 ● Minska energianvändningen i produktionen med 10 pro
cent till 2018 med 2015 som basår. 

 ● Minska CO2utsläpp med 5 procent till 2018 med 2015 som 
basår. 

 ● Minska CO2utsläpp från företagsfordon med 10 procent 
till 2020 med 2016 som basår.

Avfall och återvinning
Genom ett systematiskt arbete har andelen avfall som går till 
återvinning successivt ökat år för år. Under 2016 har andelen 
farligt avfall minskat samtidigt som återvinningen var oförändrad 
jämfört med 2015. Optimering av råmaterial för produktframställ
ning är en naturlig del av utvecklingsprocessen som poängteras 
ytterligare genom EcoDesign. Miljöpåverkan under hela pro
duktens livscykel beaktas i utvecklingsarbetet. Hänsyn till miljö
aspekter tas vid val av material och ingående komponenter, vid 
val av tillverkningsmetoder samt vid utformning för en låg resurs
förbrukning. Inom ramen för arbetet med EcoDesign säkerställs 
också att inga förbjudna ämnen används och att användning av 
miljöpåverkande ämnen i produkter och vid tillverkning minime
ras. Getinge har satt upp följande mål för avfall och återvinning:

Avfall och återvinning

 ● Minska mängden farligt avfall i produktionen med 10 pro
cent till 2020 med 2015 som basår. 

 ● Allt ickefarligt avfall från produktionen ska gå till 
återvinning. 

Regulatorisk översikt 
Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för opera
tionssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och 
institutioner inom Life Scienceområdet. Getinge tillverkar och 
säljer medicintekniska produkter globalt och bolagets verksam
het omfattas därmed av det medicintekniska regelverket i såväl 
EU/EES som USA och övriga delar av världen.

Regelverket i EU/EES
Det medicintekniska regelverket bygger på EUdirektiv och 
reglerna är framtagna i syfte att harmonisera EUländernas 
lagstiftning för medicintekniska produkter. Varje medicinteknisk 
produkt, med undantag för de som är specialanpassade eller 
avsedda enbart för klinisk prövning, som släpps ut på EU/EES
marknaden måste vara CEmärkt.

Medicintekniska produkter delas in i olika riskklasser, klass I 
(låg) till III (hög). Vilken riskklass en produkt tillhör har betydelse 
för vilka åtgärder en tillverkare måste vidta för att få CEmärka 
sin produkt. Getinge tillverkar och säljer produkter inom samt
liga riskklasser, vilket innebär att Getinge för att få CEmärka 
sina produkter och därmed kunna släppa ut dem på marknaden 
b.la. måste registrera sig hos Läkemedelsverket (klass Iproduk
ter) samt få sin produktdokumentation granskat av ett s.k. 
anmält organ39) utifrån gällande harmoniserade produktstandar
der40) och i enlighet med det europeiska medicintekniska regel
verket. Efter godkänd granskning utfärdar det anmälda organet 
ett ECcertifikat, som innebär att produkten har godkänts för CE
märkning och tillverkaren kan förse produkten med märkningen. 

Getinges produktionsanläggningar är certifierade enligt den 
internationella standarden ISO 13485, kvalitetssäkring för medi
cinteknisk verksamhet samt den generella kvalitetsstandarden 
ISO 9001. Tillverkare av medicintekniska produkter har ett ansvar 
under hela produktens livscykel, vilket bland annat innebär krav 
på dokumentation, uppföljning på marknaden, bevakning av inci
denter och tillbud samt korrigerande och förebyggande åtgärder 
i fält. Tillverkare måste löpande övervaka hur deras produkter 
fungerar i praktiken och har en skyldighet att rapportera inciden
ter och tillbud. Getinge har ett system för att följa sina produkter 
på marknaden, se nedan under Getinges funktion för Kvalitet & 
Regelefterlevnad.

Läkemedelsverket är tillsynsmyndighet i Sverige för medi
cintekniska produkter med uppgift att övervaka att tillverkare 
och produkter lever upp till regelverkets krav. Myndigheten har 
behörighet att vidta åtgärder om de i sin tillsyn upptäcker brister 
i verksamheten.

Kommande ändringar
Den 26 maj 2017 trädde en ny lagstiftning i kraft i form av två 
nya förordningar, som successivt ska ersätta de nuvarande 
EUdirektiven för medicintekniska produkter. Den kommande 

39) Ett anmält organ är en oberoende provnings/certifieringsorganisation som har 
kompetens att bedöma egenskaper hos varor och tjänster.

40) En harmoniserad standard är en standard som utarbetats av CEN, CENELEC eller 
ETSI på uppdrag av EUkommissionen och EFTA.



46  INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I GETINGE AB

Verksamhetsbeskrivning

lagstiftningen innebär bland annat att tillverkare av medicintek
niska produkter måste vidta vissa åtgärder för att leva upp till 
de nya reglerna. Det nya regelverket kommer att implementeras 
under en övergångsperiod på tre år. Getinge har arbetat fram en 
global implementeringsplan för att adressera förändringarna. 

Regelverket i USA
I USA regleras tillverkning och försäljning av medicintekniska 
produkter av US Federal Food, Drug & Cosmetic Act (FFDCA) 
och dess implementerande regelverk. FFDCA innehåller bestäm
melser om hur det amerikanska livs och läkemedelsverket, Food 
and Drug Administration (FDA), styr och kontrollerar medicin
tekniska tillverkare och dess produkter samt efterlevnad av QSR 
(quality system regulation). FDA genomför efterlevnadsinspek
tioner för att säkerställa att leverantörer av medicintekniska 
produkter som agerar på den amerikanska marknaden efterlever 
de regulatoriska kraven. Den amerikanska lagstiftningen inne
håller bland annat krav på att tillverkare samt distributörer som 
importerar medicintekniska produkter är registrerade hos FDA 
innan produkterna marknadsförs i USA. FDA:s regelverk anger 
krav på om produkter behöver godkännas av myndigheten 
innan produkten får marknadsföras i USA. Ytterligare regler som 
aktörer på den amerikanska marknaden måste uppfylla är krav 
på kvalitetssystem, paketerings och märkningskrav, uppfölj
ning och rapportering av incidenter och tillbud samt eventuella 
föreskrifter framtagna av delstatliga och lokala regulatoriska 
myndigheter.

Regelverk i övriga delar av världen
Getinge säljer sina produkter över hela världen och måste 
därmed förhålla sig till regelverk för medicintekniska produkter 
även utanför EU/EES och USA. Med hjälp av lokala enheter och 
ombud har Getinge ett väl utarbetat system för att säkerställa 
att bolaget lever upp till alla gällande regler på de marknader 
Getinge agerar, samt att säkerställa att produkter är registrerade 
enligt gällande landspecifika krav.

Getinges funktion för Kvalitet & 
Regelefterlevnad
Getinge har utvecklat sin verksamhet så att tillämpliga lagar 
och regler ska efterlevas och lägger ner betydande resurser på 
att implementera och tillämpa riktlinjer för att säkerställa att 
tillämpliga regler följs. Getinge har etablerat en koncernöver
gripande funktion för kvalitet & regelefterlevnad. Funktionen är 
fördelad på åtta underavdelningar; Project & Process Manage-
ment, Medical Affairs, Corporate Remediation & Quality Comp-
liance, Product Compliance & Vigilance, Corporate Regulatory 
Affairs, Corporate Quality Operation, Corporate Compliance 
Operations, Regional Quality & Regulatory. 

Project & Process Management
En viktig beståndsdel för kvalitetsfunktionen är att se till att 
Getinge har ett väl utvecklat och implementerat kvalitetsled
ningssystem, som ska säkerställa att företaget har och efter
lever de processer som behövs. Teamet för Project & Process 
Management ansvarar för framtagande och implementering av 
ett övergripande kvalitésledningssystem samt för att samordna 
övergripande förbättringsprogram och kvalitetsprojekt.

Medical Affairs
Medical Affairs är en övergripande oberoende klinisk enhet med 
sin huvudsakliga uppgift att säkerställa en klinisk oberoende 
utredning vid incidenter eller vid beslut om eventuella åtgärder 
på fält. Inom Medical Affairs finns även en grupp kliniker som 
finns till förfogande för kunder att diskutera kliniska studier och 
data kopplade till Getinges produkter.

Corporate Regulatory Affairs
Regulatory Affairs viktigaste uppgift är att ansvara för klassifi
cering av produkter samt sköta all nödvändig kommunikation 
med myndigheter gällande Getinges produkter vid registreringar 
samt vid implementering av nya produktstandarder.

Corporate Remediation & Quality Compliance
Remediation innebär att utveckla och införa de eventuella 
förbättringsåtgärder som kan behöva införas som ett led efter 
en revision eller myndighetsinspektion med efterföljande kom
munikation med gällande myndighet. Getinge har ett globalt 
team som ansvarar för att genomföra koncernövergripande och 
oberoende kvalitetsrevisioner samt att besvara myndigheter vid 
revisionsobservationer.

Product Compliance & Vigilance
Product Compliance har som främsta uppgift att arbeta med 
forskning och utvecklingsprojekt samt med att upprätthålla 
produktkvalitet. Det innefattar till exempel granskning och 
godkännande av produkt och designdokumentation samt att 
marknadskommunikationen ligger i enlighet med produktgod
kännande samt samordning av produktregistrering utanför USA.

Vigilance
För att säkerställa en global kvalitetsstandard har Getinge valt 
att centralisera ansvaret av kundklagomål och kvalitetsbrister 
inom enheten Vigilance, inom Product Compliance & Vigilance. 
Denna enhet har till uppgift att se till att kundklagomål blir 
behandlade och utredda på ett tillfredställande sätt samt i linje 
med gällande regelverk. Enheten hanterar även processerna 
vid produktkorrigering och produktåterkallelse, vilket inklu
derar avhjälpande av fel i produkter, återkallelse av produkter 
från marknaden och efterföljande rapportering till relevanta 
myndigheter.

Corporate Quality Operations
Quality Operations har till uppgift att kvalitetssäkra bolagets till
verkningsenheter, dvs. hela leveranskedjan inklusive kontroll av 
hur inköps och logistikfrågor hanteras. Därtill utövas tillsyn över 
Getinges anläggningar som tillverkar kapitalvaror och förbruk
ningsbara medicintekniska produkter. Quality Operations har 
vidare ett ansvar för att utveckla och implementera strategier 
och system för att säkerställa att produktionsanläggningar och 
logistikenheter efterlever samtliga tillämpliga kvalitetssystem, 
regler och krav samt att ansvara för att etablera och implemen
tera globala processer för inköp enligt gällande standarder och 
regelverk. Dessa processer styr hur distributörer godkänns och 
kontrolleras samt hur komponenter till Getinges produkter som 
levereras av bolagets distributörer och genom dess distribu
tionskedja godkänns.
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Corporate Compliance Operations
Corporate Compliance Operations är ett globalt team som har 
i uppgift att arbeta med kvalitetssäkring av exporter inom det 
medicintekniska området och att arbeta som internkonsulter 
för hela Getinge och säkerställa att de bästa arbetsmetoderna 
införs i linje med gällande regelverk och ett konsekvent tillväga
gångssätt inom koncernen.

Regional Quality & Regulatory
Enheten ansvarar för att Getinges sälj och servicekontor globalt 
utvecklar och leder arbetet avseende kvalitet och regelefter
levnad samt ansvarar för att säkerställa att etablerade kvalitets
system och tillämpliga lagar och regler efterlevs av Getinges 
försäljningsregioner. De har även ett övergripande ansvar för 
att i bolagets försäljnings och serviceenheter implementera de 
kvalitetssystem som utvecklats.
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Utvald historisk 
finansiell information
Nedanstående finansiella rapporter i sammandrag avseende helår är hämtade från Getinges 
årsredovisningar för räkenskapsåren 2014–2016, som upprättats i enlighet med International 
Financial Reporting Standards (”IFRS”) såsom de antagits av EU och reviderats av bolagets revisor. 
De finansiella rapporterna i sammandrag (samt nyckeltal som beräknas enligt IFRS) avseende de 
första sex månaderna 2017 och 2016 är hämtade från Getinges delårsrapport för perioden januari–
juni 2017, som är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och årsredovisningslagen. 
Delårsrapporten har inte granskats eller reviderats av bolagets revisor. För ytterligare information 
om hur redovisning skett hänvisas till Not 1 i Getinges årsredovisning för 2016.

Prospektet innehåller därutöver vissa nyckeltal som inte definieras enligt IFRS (alternativa 
nyckeltal). Dessa finansiella nyckeltal har inte granskats eller reviderats av bolagets revisor. 
Getinges uppfattning är att dessa nyckeltal i stor utsträckning används av vissa investerare, 
värdepappersanalytiker och andra intressenter som kompletterande mått på resultatutveckling 
och finansiell ställning. Getinges nyckeltal som inte definieras enligt IFRS är inte nödvändigtvis 
jämförbara med liknande mått som presenteras av andra företag och har vissa begränsningar 
som analysverktyg. De bör därför inte betraktas separat från, eller som ett substitut för, Getinges 
finansiella information som upprättats enligt IFRS.

Informationen nedan ska läsas tillsammans med Getinges finansiella rapporter för 
räkenskapsåren 2014–2016 samt för perioden januari–juni 2017, vilka införlivats i detta prospekt 
genom hänvisning (se vidare ”Införlivande genom hänvisning m.m. – Legala frågor och 
kompletterande information”) respektive inkluderats i detta prospekt (se avsnittet ”Delårsrapport 
januari–juni 2017”). Samtliga rapporter finns tillgängliga på Getinges hemsida, www...getinge.com.

Förutom vad som anges ovan har ingen information i detta prospekt granskats eller reviderats av 
bolagets revisor.
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Koncernens resultaträkning i sammandrag
Ej reviderat Ej reviderat Reviderat Reviderat Reviderat

Mkr Jan–jun 2017 Jan–jun 2016 2016 2015 2014
Nettoomsättning 13 905 13 304 29 756 30 235 26 669
Kostnad för sålda varor –7 161 –7 126 –15 916 –16 072 –13 559
Bruttoresultat 6 744 6 178 13 840 14 163 13 110

Försäljningskostnader –3 284 –3 092 –6 250 –6 605 –5 772
Administrationskostnader –1 781 –1 656 –3 359 –3 300 –2 824
Forsknings och utvecklingskostnader –349 –327 –671 –598 –597
Förvärvskostnader –3 –12 –21 –33 –38
Omstrukturerings och integrationskostnader –620 –260 –1 313 –657 –1 162
Övriga rörelseintäkter/kostnader –5 –42 61 –241 –71
Rörelseresultat (EBIT) 702 789 2 287 2 729 2 646

Finansnetto –310 –321 –637 –732 –659
Resultat efter finansiella poster 392 468 1 650 1 997 1 987
Skatt –104 –126 –437 –540 –539
Periodens resultat 288 342 1 213 1 457 1 448

Hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare 279 331 1 188 1 390 1 433
Innehav utan bestämmande inflytande 9 11 25 67 15
Periodens resultat 288 342 1 213 1 457 1 448

Resultat per aktie1), kronor 1,17 1,39 4,98 5,83 6,01
Genomsnittligt antal utestående aktier (miljoner st.) 238,323 238,323 238,323 238,323 238,323
Utestående aktier vid periodens utgång (miljoner st.) 238,323 238,323 238,323 238,323 238,323
1)  Före och efter utspädning.
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Koncernens balansräkning i sammandrag
Ej reviderat Ej reviderat Reviderat Reviderat Reviderat

Mkr 30 juni 2017 30 juni 2016 31 dec 2016 31 dec 2015 31 dec 2014
Tillgångar
Immateriella tillgångar 30 463 30 686 32 004 30 543 30 064
Materiella anläggningstillgångar 4 155 4 652 4 313 4 699 4 971
Finansiella anläggningstillgångar 1 391 1 773 1 329 1 374 1 410
Summa anläggningstillgångar 36 009 37 111 37 646 36 616 36 445

Varulager 6 188 5 896 5 431 5 409 5 245
Kundfordringar 6 694 6 284 8 159 7 470 7 362
Övriga kortfristiga fordringar 2 546 2 420 2 295 2 272 2 284
Likvida medel 1 400 1 845 1 680 1 468 1 482
Summa omsättningstillgångar 16 828 16 445 17 565 16 619 16 373
Summa tillgångar 52 837 53 556 55 211 53 235 52 818

Eget kapital och skulder
Eget kapital 20 060 18 977 20 916 19 593 18 694
Pensionsavsättningar, räntebärande 3 169 3 115 3 368 3 052 3 271
Andra räntebärande skulder 20 897 22 071 21 701 21 283 20 751
Övriga avsättningar 2 157 2 024 1 856 2 243 2 577
Leverantörsskulder 1 839 1 765 2 201 1 986 2 083
Övriga icke räntebärande skulder 4 715 5 604 5 169 5 078 5 441
Summa eget kapital och skulder 52 837 53 556 55 211 53 235 52 818
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Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag
Ej reviderat Ej reviderat Reviderat Reviderat Reviderat

Mkr Jan–jun 2017 Jan–jun 2016 2016 2015  2014
Den löpande verksamheten 
EBITDA 1 973 1 963 4 990 5 187 4 765
Kostnadsförda omstrukturerings och 
integrationskostnader1) 551 260 1 015 657 1 162
Utbetalda omstrukturerings och integrationskostnader –257 –401 –872 –918 –751
Övriga icke kassaflödespåverkande poster 15 32 85 230 47
Finansiella poster –310 –321 –637 –732 –659
Betald skatt –253 –262 –332 –858 –790
Kassaflöde före förändringar på rörelsekapital 1 719 1 271 4 249 3 566 3 774
Förändring i rörelsekapital –628 –108 –578 –108 –301
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 091 1 163 3 671 3 458 3 473

Investeringsverksamheten
Förvärv och avyttring av verksamhet –81 –214 –212 261 –1 236
Investeringar, netto –756 –761 –1 585 –2 054 –1 839
Kassaflöde från investeringsverksamheten –837 –975 –1 797 –1 793 –3 075

Finansieringsverksamheten
Förändring av räntebärande skuld –46 850 –1 106 295 4 083
Förändring av räntebärande fordringar 15 28 42 –26 –79
Utbetald utdelning –477 –681 –685 –691 –993
Kassaflöde från finansieringsverksamheten –508 197 –1 749 –422 3 011

Periodens kassaflöde –254 385 125 1 243 3 409

Likvida medel vid periodens början 1 680 1 468 1 468 1 482 1 148
Periodens kassaflöde –254 385 125 1 243 3 409
Omräkningsdifferenser –26 –8 87 –1 257 –3 075
Likvida medel vid periodens slut 1 400 1 845 1 680 1 468 1 482
1)  Exklusive nedskrivningar av anläggningstillgångar.
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Nyckeltal
Ej reviderat Ej reviderat Reviderat Reviderat Reviderat

Jan–jun 2017 Jan–jun 2016 2016 2015 2014
Organisk försäljningstillväxt1), 2) , % 0,0 –1,7 –1,5 1,8 0,6
EBITA 1tillväxt1), 3), % 19,5 –1,7 3,9 –7,2 –5,6
Avkastning på eget kapital1), % 5,9 8,0 6,0 7,6 8,2
Cash conversion1), % 55,3 59,2 73,6 66,7 72,9
Organisk ordertillväxt1), 2), % –1,6 0,5 –0,8 1,9 0,7
Bruttomarginal, % 48,5 46,4 46,5 46,8 49,2
Försäljningskostnader i % av nettoomsättningen 23,6 23,2 21,0 21,8 21,6
Administrationskostnader i % av nettoomsättningen 12,8 12,4 11,3 10,9 10,6
Utgifter för forskning och utveckling i % av 
nettoomsättningen 4,8 4,6 4,3 4,3 4,8
Rörelsemarginal, % 5,0 5,9 7,7 9,0 9,9
Resultat per aktie4), kronor 1,17 1,39 4,98 5,83 6,01
Antal aktier (miljoner st.) 238,323 238,323 238,323 238,323 238,323
Räntetäckningsgrad1), ggr 6,3 5,0 5,6 4,6 5,7
Arbetande kapital, Mkr 42 523 42 245 43 383 41 848 38 057
Avkastning på arbetande kapital, % 9,1 8,1 8,3 8,2 10,1 
Nettoskuldsättningsgrad1), ggr 1,13 1,23 1,12 1,17 1,21
Nettoskuld/EBITDA1), 5), ggr 3,58 3,99 3,88 3,89 3,78
Soliditet1), % 38,0 35,4 37,9 36,8 35,4
Eget kapital per aktie, kronor 84,17 79,63 87,76 82,21 78,44
Antal anställda vid periodens slut 16 333 15 591 15 582 15 424 15 747
1)  Alternativt nyckeltal (ej reviderat).
2)  Justerat för valutaförändringar, förvärv och avyttringar.
3)  EBITA 1 benämndes innan 2017 som EBITA före omstrukturerings, förvärvs och integrationskostnader.
4)  Före och efter utspädning.
5)  EBITDA före förvärvs, omstrukturerings och integrationskostnader.



INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I GETINGE AB 53

 Utvald historisk finansiell information

Ej reviderat Ej reviderat Reviderat Ej reviderat
Mkr  Jan–jun 2017 Jan–jun 2016 2016 2015 2014
Surgical Workflows
Nettoomsättning 4 331 4 327 10 496 10 891 –
EBITA 11) 150 238 1 283 1 233 –
EBITA 1marginal1), % 3,5 5,5 12,2 11,3 –
Rörelseresultat (EBIT) 110 145 1 001 1 054 –
Rörelsemarginal 2,5 3,4 9,5 9,7 –

Acute Care Therapies
Nettoomsättning 5 919 5 407 11 804 11 577 –
EBITA 11) 1 195 862 2 326 2 276 –
EBITA 1marginal1), % 20,2 15,9 19,7 19,7 –
Rörelseresultat (EBIT) 417 488 1 000 1 346 –
Rörelsemarginal 7,0 9,0 8,5 11,6 –

Patient & Post-Acute Care
Nettoomsättning 3 655 3 570 7 456 7 767 –
EBITA 11) 435 409 956 889 –
EBITA 1marginal1), % 11,9 11,5 12,8 11,4 –
Rörelseresultat (EBIT) 274 301 665 573 –
Rörelsemarginal 7,5 8,4 8,9 7,4 –
1)  Alternativt nyckeltal, (ej reviderat). EBITA 1 benämndes innan 2017 som EBITA före omstrukturerings, förvärvs och integrationskostnader.

Utvalda nyckeltal per affärsområde
Getinge införde en ny organisationsstruktur den 1 januari 2016. 
Den nya rapportstrukturen omfattar tre rapporteringssegment 
baserade på koncernens tre affärsområden: Surgical Workflows, 
Acute Care Therapies och Patient & PostAcute Care. 2015 års 
segmentsinformation har räknats om i enlighet med den nya rap
porteringsstrukturen för att underlätta jämförelser. Det har dock 
inte gjorts någon omräkning av 2014 års segmentsinformation, 
varför det inte finns några jämförelsetal för de nya segmenten 
i detta avsnitt. Koncernen hade tidigare följande tre rapporte
ringssegment: Medical Systems, Extended Care och Infection 
Control.
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Utvald historisk finansiell information 

Reviderat Reviderat
Mkr  Jan–jun 2017  Jan–jun 2016 2016 2015 2014
Medical Systems
Nettoomsättning – – – 16 078 14 105
EBITA 11) – – – 2 628 2 868
EBITA 1marginal1), % – – – 16,3 20,3
Rörelseresultat (EBIT) – – – 1 628 1 292
Rörelsemarginal – – – 10,1 9,2

Extended Care
Nettoomsättning – – – 7 767 7 164
EBITA 11) – – – 831 1 041
EBITA 1marginal1), % – – – 10,7 14,5
Rörelseresultat (EBIT) – – – 509 817
Rörelsemarginal – – – 6,5 11,4

Infection Control 
Nettoomsättning – – – 6 390 5 400
EBITA 11) – – – 720 592
EBITA 1marginal1), % – – – 11,3 11,0
Rörelseresultat (EBIT) – – – 592 536
Rörelsemarginal – – – 9,3 9,9
1)  Alternativt nyckeltal (ej reviderat). EBITA 1 benämndes innan 2017 som EBITA före omstrukturerings, förvärvs och integrationskostnader.

Data per aktie
Ej reviderat Ej reviderat Reviderat Reviderat Reviderat

Mkr Jan–jun 2017 Jan–jun 2016 2016 2015 2014
Belopp i kronor per aktie om ej annat anges
Resultat efter skatt1) 1,17 1,39 4,98 5,83 6,01
Kassaflöde efter investeringar i materiella 
anläggningstillgångar 3,18 3,20 11,92 10,12 10,61

Utdelning – – 2,00 2,80 2,80
Eget kapital 84,17 79,63 87,76 82,21 78,45
Genomsnittligt antal aktier (miljoner st.) 238,323 238,323 238,323 238,323 238,323
Antal aktier, vid periodens slut (miljoner st.) 238,323 238,323 238,323 238,323 238,323
1)  Före och efter utspädning.
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 Utvald historisk finansiell information

Avstämning av alternativa 
nyckeltal
Alternativa nyckeltal avser finansiella mått som används av 
företagets ledning och investerare för att utvärdera koncernens 
resultat och ställning som inte direkt kan utläsas ur de finansiella 
rapporterna. Dessa finansiella mått är avsedda att underlätta 
analysen av koncernens utveckling. De alternativa nyckeltalen 
ska inte betraktas som substitut utan snarare som komplement 

till den finansiella rapportering som upprättats i enlighet med 
IFRS. De finansiella mått som redovisas i denna rapport kan 
skilja sig från liknande mått som används av andra bolag.

Nedan nyckeltal är inte beräknade enligt IFRS men tillhanda
hålls ändå eftersom att Getinge anser att dessa är viktiga i sam
band med investerares bedömning av bolaget och erbjudandet. 
Getinge presenterar nedan koncernens alternativa nyckeltal 
som även presenteras i koncernens övriga finansiella rapporte
ring. För definitioner av nyckeltalen samt deras syfte, se avsnittet 
”Finansiella definitioner” nedan. 

Ej reviderat Ej reviderat Reviderat Reviderat Reviderat
Mkr Jan–jun 2017  Jan–jun 2016 2016 2015 2014
Orderingång föregående år 14 384 14 708 30 431 26 817 25 395
Förvärvad ordertillväxt 43 –29 0 –80 279
Organisk ordertillväxt –231 74 –231 509 178
Effekter från förändringar i valutakurser 592 –368 –58 3 186 965
Orderingång 14 788 14 384 30 142 30 431 26 817
Organisk ordertillväxt, % –1,6 0,5 –0,8 1,9 0,7

Nettoomsättning föregående år 13 304 13 893 30 235 26 669 25 287
Förvärvad nettoomsättningstillväxt 53 –28 30 –80 276
Organisk nettoomsättningstillväxt 0 –238 –449 479 151
Effekter från förändringar i valutakurser 548 –323 –60 3 167 955
Nettoomsättning 13 905 13 304 29 756 30 235 26 669
Organisk försäljningstillväxt, % 0,0 –1,7 –1,5 1,8 0,6

Nettoomsättning 13 905 13 304 29 756 30 235 26 669
Kostnad sålda varor –7 161 –7 126 –15 916 –16 072 –13 559
Bruttoresultat 6 744 6 178 13 840 14 163 13 110
Bruttomarginal, % 48,5 46,4 46,5 46,8 49,2

Försäljningskostnader –3 284 –3 092 –6 250 –6 605 –5 772
Nettoomsättning 13 905 13 304 29 756 30 235 26 669
Försäljningskostnader i % av nettoomsättningen 23,6 23,2 21,0 21,8 21,6

Administrationskostnader –1 781 –1 656 –3 359 –3 300 –2 824
Nettoomsättning 13 905 13 304 29 756 30 235 26 669
Administrationskostnader i % av nettoomsättningen 12,8 12,4 11,3 10,9 10,6

Utvecklingskostnader, brutto –673 –613 –1 265 –1 300 –1 270
Nettoomsättning 13 905 13 304 29 756 30 235 26 669
Utgifter för forskning och utveckling i % av 
nettoomsättningen 4,8 4,6 4,3 4,3 4,8

Rörelseresultat 702 789 2 287 2 729 2 646
Återläggning av av och nedskrivningar 1 271 1 174 2 703 2 458 2 119
EBITDA 1 973 1 963 4 990 5 187 4 765

Rörelseresultat (EBIT) 702 789 2 287 2 729 2 646
Återläggning av av och nedskrivningar av 
förvärvsrelaterade immateriella tillgångar 357 347 720 761 655

Återläggning av förvärvs, omstrukturerings och 
integrationskostnader 623 272 1 334 689 1 200

EBITA 11) 1 682 1 408 4 341 4 179 4 501
Nettoomsättning 13 905 13 304 29 756 30 235 26 669
EBITA 1-marginal1), % 12,1 10,6 14,6 13,8 16,9

EBITA 1 aktuell period 1 682 1 408 4 341 4 179 4 501
EBITA 1 föregående period 1 408 1 432 4 179 4 501 4 766
EBITA 1 tillväxt, % 19,5 –1,7 3,9 –7,2 –5,6

Surgical Workflows
Nettoomsättning 4 331 4 327 10 496 10 891 –
EBITA 11) 150 238 1 283 1 233 –
EBITA 1-marginal1), % 3,5 5,5 12,2 11,3 –
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Utvald historisk finansiell information 

Ej reviderat Ej reviderat Reviderat Reviderat Reviderat
Mkr Jan–jun 2017  Jan–jun 2016 2016 2015 2014
Acute Care Therapies
Nettoomsättning 5 919 5 407 11 804 11 577 –
EBITA 11) 1 195 862 2 326 2 276 –
EBITA 1-marginal1), % 20,2 15,9 19,7 19,7 –

Patient & Post-Acute Care
Nettoomsättning 3 655 3 570 7 456 7 767 –
EBITA 11) 435 409 956 889 –
EBITA 1-marginal1), % 11,9 11,5 12,8 11,4 –

Medical Systems
Nettoomsättning – – – 16 078 14 105
EBITA 11) – – – 2 628 2 868
EBITA 1-marginal1), % – – – 16,3 20,3

Extended Care
Nettoomsättning – – – 7 767 7 164
EBITA 11) – – – 831 1 041
EBITA 1-marginal1), % – – – 10,7 14,5

Infection Control 
Nettoomsättning – – – 6 390 5 400
EBITA 11) – – – 720 592
EBITA 1-marginal1), % – – – 11,3 11,0

EBITA 11) Segmentöversikt
Surgical Workflows 150 238 1 283 1 233 –
Acute Care Therapies 1 195 862 2 326 2 276 –
Patient & PostAcute Care 435 409 956 889 –
Koncerngemensamma funktioner –98 –101 –224 –219 –
EBITA 11) 1 682 1 408 4 341 4 179 –

EBITA 11) Segmentöversikt – – –
Medical Systems – – – 2 628 2 868
Extended Care – – – 831 1 041
Infection Control – – – 720 592
EBITA 11) – – – 4 179 4 501

Rörelseresultat (EBIT) 702 789 2 287 2 729 2 646
Återläggning av av och nedskrivningar av 
förvärvsrelaterade immateriella tillgångar 357 347 720 761 655

EBITA 22) 1 059 1 136 3 007 3 490 3 301

Nettoomsättning 13 905 13 304 29 756 30 235 26 669
Rörelseresultat (EBIT) 702 789 2 287 2 729 2 646
Rörelsemarginal, % 5,0 5,9 7,7 9,0 9,9

Surgical Workflows
Nettoomsättning 4 331 4 327 10 496 10 891 –
Rörelseresultat (EBIT) 110 145 1 001 1 054 –
Rörelsemarginal, % 2,5 3,4 9,5 9,7 –

Acute Care Therapies
Nettoomsättning 5 919 5 407 11 804 11 577 –
Rörelseresultat (EBIT) 417 488 1 000 1 346 –
Rörelsemarginal, % 7,0 9,0 8,5 11,6 –

Patient & Post-Acute Care
Nettoomsättning 3 655 3 570 7 456 7 767 –
Rörelseresultat (EBIT) 274 301 665 573 –
Rörelsemarginal, % 7,5 8,4 8,9 7,4 –
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Utvald historisk finansiell information

Ej reviderat Ej reviderat Reviderat Reviderat Reviderat
Mkr Jan–jun 2017  Jan–jun 2016 2016 2015 2014
Medical Systems
Nettoomsättning – – – 16 078 14 105
Rörelseresultat (EBIT) – – – 1 628 1 292
Rörelsemarginal, % – – – 10,1 9,2

Extended Care
Nettoomsättning – – – 7 767 7 164
Rörelseresultat (EBIT) – – – 509 817
Rörelsemarginal, % – – – 6,5 11,4

Infection Control 
Nettoomsättning – – – 6 390 5 400
Rörelseresultat (EBIT) – – – 592 536
Rörelsemarginal, % – – – 9,3 9,9

Rörelseresultat (EBIT) Segmentöversikt
Surgical Workflows 110 145 1 001 1 054 –
Acute Care Therapies 417 488 1 000 1 346 –
Patient & PostAcute Care 274 301 665 573 –
Koncerngemensamma funktioner –99 –145 –379 –244 –
Rörelseresultat (EBIT) 702 789 2 287 2 729 –

Rörelseresultat (EBIT) Segmentöversikt
Medical Systems – – – 1 628 1 293
Extended Care – – – 509 817
Infection Control – – – 592 536
Rörelseresultat (EBIT) – – – 2 729 2 646

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 091 1 163 3 671 3 458 3 473
EBITDA 1 973 1 963 4 990 5 187 4 765
Cash conversion, % 55,3 59,2 73,6 66,7 72,9

Resultat efter finansiella poster (rullande 12M) 1 574 2 077 1 650 1 997 1 987
Tillägg av räntekostnader och kostnad för kreditramar 
(rullande 12M) 617 678 640 739 668

Återläggning av omstrukturerings och 
integrationskostnader (rullande 12M) 1 673 647 1 313 657 1 162 

Resultat efter finansposter med tillägg för 
räntekostnader samt kostnader för kreditramar och 
återläggning av omstruktureringskostnader

3 864 3 402 3 603 3 393 3 817

Räntetäckningsgrad 6,3 5,0 5,6 4,6 5,7

Andra räntebärande skulder 20 897 22 071 21 701 21 283 20 751
Pensionsavsättningar, räntebärande 3 169 3 115 3 368 3 052 3 271
Avgår likvida medel –1 400 –1 845 –1 680 –1 468 –1 482
Räntebärande nettoskuld 22 666 23 341 23 389 22 867 22 541
Eget kapital 20 060 18 977 20 916 19 593 18 694
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 1,13 1,23 1,12 1,17 1,21

EBITDA (rullande 12m) 5 000 5 177 4 990 5 187 4 765
Återläggning av förvärvs, omstrukturerings och 
integrationskostnader (rullande 12M) 1 685 672 1 334 689 1 200
Avgår nedskrivningar i omstruktureringskostnader –367 – –298 – –
EBITDA före förvärvs-, omstrukturerings- och 
integrationskostnader (rullande 12M) 6 318 5 849 6 026 5 877 5 965

Räntebärande nettoskuld 22 666 23 341 23 389 22 867 22 541
EBITDA före förvärvs, omstrukturerings och 
integrationskostnader (rullande 12M) 6 318 5 849 6 026 5 877 5 965

Nettoskuld/EBITDA, ggr 3,58 3,99 3,88 3,89 3,78
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Utvald historisk finansiell information

Ej reviderat Ej reviderat Reviderat Reviderat Reviderat
Mkr Jan–jun 2017  Jan–jun 2016 2016 2015 2014
Rörelseresultat (rullande 12M) 2 200 2 756 2 287 2 729 2 646
Återläggning av förvärvs, omstruktureringsoch 
integrationskostnader (rullande tolv månader) 1 685 672 1 334 690 1 200

Rörelseresultat före omstrukturerings-, förvärvs- och 
integrationskostnader 3 885 3 428 3 621 3 419 3 846

Genomsnittlig3) balansomslutning 53 197 53 493 54 223 53 027 48 561
Avgår genomsnittliga3) likvida medel –1 623 –1 619 –1 574 –1 475 –1 315
Avgår genomsnittliga3) övriga avsättningar –2 091 –2 219 –2 050 –2 411 –2 366
Avgår genomsnittliga3) leverantörsskulder –1 802 –1 840 –2 094 –2 035 –1 983
Avgår genomsnittliga3) andra ickeräntebärande skulder –5 158 –5 570 –5 122 –5 258 –4 840
Arbetande kapital 42 523 42 245 43 383 41 848 38 057
Avkastning på arbetande kapital, % 9,1 8,1 8,3 8,2 10,1 
1)  EBITA 1 benämndes innan 2017 som EBITA före omstrukturerings, förvärvs och integrationskostnader.
2)  EBITA 2 benämndes innan 2017 som EBITA och definierades som rörelseresultat före av och nedskrivningar av anläggningstillgångar som har identifierats i samband med 

företagsförvärv.
3)  Genomsnitt är beräknat som ett genomsnitt av ingående och utgående balans under en tolvmånadersperiod.

Finansiella definitioner
Nyckeltal Definition Syfte
Organisk ordertillväxt Procentuell förändring av orderingången justerat 

för valutaförändringar, förvärv och avyttringar den 
gångna perioden jämfört med samma period 
föregående år.

Nyckeltalet är relevant för att analysera 
försäljningsutveckling och bolagets förmåga att 
generera intäkter. 

Organisk försäljningstillväxt Procentuell förändring av nettoomsättningen 
justerat för valutaförändringar, förvärv och 
avyttringar den gångna perioden jämfört med 
samma period föregående år.

Organisk försäljningstillväxt ger  en bild av den 
underliggande försäljningen drivet av volym, pris 
och mixändringar för jämförbara enheter mellan 
olika perioder.

Bruttomarginal Bruttoresultat i förhållande till 
nettoomsättningen.

Bruttomarginal används för att visa företagets 
marginal före påverkan av kostnader såsom 
försäljnings och administrativa kostnader samt 
utgifter för forskning och utveckling.

Försäljningskostnader i % av 
nettoomsättningen

Försäljningskostnader i förhållande till 
nettoomsättningen.

Nyckeltalet är relevant för investerare och andra 
intressenter som vill skapa sig en bild av bolagets 
förmåga att hantera försäljningskostnader och är 
jämförbart med andra bolag.

Administrationskostnader i % 
av nettoomsättningen

Administrationskostnader i förhållande till 
nettoomsättningen.

Nyckeltalet är relevant för investerare och andra 
intressenter som vill skapa sig en bild av bolagets 
förmåga att hantera administrationskostnader och 
är jämförbart med andra bolag. 

Utvecklingskostnader, brutto Summan av aktiverade utvecklingskostnader 
(ingår i periodens investeringar) och forsknings 
och utvecklingskostnader i resultaträkningen.

Används för att ge en helhetsbild av utgifter för 
forskning och utveckling.

Utgifter för forskning och 
utveckling i % av 
nettoomsättningen

Utvecklingskostnader, brutto, i förhållande till 
nettoomsättningen.

Nyckeltalet används för att mäta bolagets totala 
utgifter för forskning och utveckling i relation till 
nettoomsättningen och är jämförbart med andra 
bolag.

EBITDA Rörelseresultat före av och nedskrivningar. Nyckeltalet visar rörelsens underliggande resultat 
rensat från effekten av avskrivningar och 
tillsammans med EBITA 1, EBITA 2 och 
rörelsemarginal ger det en bild av vinst genererad 
från den löpande verksamheten.

EBITDAmarginal EBITDA i förhållande till nettoomsättning. EBITDAmarginal används för att mäta operativ 
lönsamhet.

EBITA 11) Rörelseresultat före av och nedskrivningar av 
anläggningstillgångar som har identifierats i 
samband med företagsförvärv, med återläggning 
av förvärvs, omstrukturerings och 
integrationskostnader. 

EBITA 1 är den mest relevanta marginalen för att 
följa bolagets underliggande intjäningsförmåga och 
är ett verktyg för att jämföra bolaget med andra 
bolag.
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Utvald historisk finansiell information

Nyckeltal Definition Syfte
EBITA 1marginal EBITA 1 i förhållande till nettoomsättning. EBITA 1marginal används för att mäta operativ 

lönsamhet.
EBITA 1tillväxt Den procentuella förändringen av EBITA 1 den 

gångna perioden jämfört med samma period 
föregående år. 

EBITA 1tillväxt bidrar till förståelse för bolagets 
historiska resultatutveckling och värdeskapande.

EBITA 22) Rörelseresultat före av och nedskrivningar av 
anläggningstillgångar som har identifierats i 
samband med företagsförvärv.

EBITA 2 bidrar till investerares förståelse för 
bolagets underliggande resultatutveckling och 
operativa intjäningsförmåga under perioden.

Rörelseresultat Resultat före finansiella poster och skatt. Rörelseresultat ger en bild av bolagets operativa 
lönsamhet.

Rörelsemarginal Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning. Rörelsemarginalen används för att mäta operativ 
lönsamhet.

Avkastning på eget kapital Rullande tolv månaders resultat efter skatt i 
förhållande till genomsnittligt eget kapital. 

Nyckeltalet visar vilken avkastning som ges på 
ägarnas investerade kapital.

Cash conversion Kassaflöde från den löpande verksamheten i 
förhållande till EBITDA.

Cash conversion ger en bild av bolagets förmåga att 
generera kassaflöde från verksamheten genom att 
visa hur stor andel av EBITDA som blir till 
kassaflöde.

Kassaflöde per aktie Kassaflödet efter investeringar i materiella 
anläggningstillgångar dividerat med antal aktier.

Kassaflöde per aktie ger en bild av bolagets förmåga 
att generera kassaflöde från verksamheten.

Resultat per aktie Periodens resultat hänförligt till moderbolagets 
aktieägare i förhållande till genomsnittligt antal 
aktier. 

Resultat per aktie ger en bild av bolagets 
resultatutveckling.

Räntetäckningsgrad Resultat efter finansposter med tillägg för 
räntekostnader samt kostnader för kreditramar 
och återläggning av omstruktureringskostnader i 
förhållande till räntekostnader.

Räntetäckningsgrad är relevant för investerare och 
andra intressenter som vill bedöma bolagets 
möjlighet att genomföra investeringar samt 
bedöma bolagets förmåga att leva upp till sina 
finansiella åtaganden. 

Soliditet Eget kapital i förhållande till balansomslutning. Soliditet är relevant för investerare och andra 
intressenter som vill bedöma bolagets finansiella 
stabilitet och förmåga att klara sig på lång sikt.

Andra räntebärande skulder Räntebärande långfristiga och kortfristiga lån. Andra räntebärande skulder är ett relevant mått för 
att visa verksamhetens totala räntebärande 
skuldnivå.

Räntebärande nettoskuld Räntebärande långfristiga och kortfristiga lån 
samt räntebärande pensionsavsättningar med 
återläggning av likvida medel.

Räntebärande nettoskuld är relevant för att visa 
verksamhetens totala skuldsituation justerat för 
likvida medel.

Nettoskuldsättningsgrad Räntebärande nettoskuld i förhållande till eget 
kapital.

Nettoskuldsättningsgrad är relevant eftersom 
nyckeltalet visar den totala skuldsättningsnivån 
genom att tydliggöra relationen mellan nettoskuld 
och eget kapital för investerare och andra 
intressenter som vill skapa sig en bild av bolagets 
kapitalstruktur.

Nettoskuld/EBITDA Nettoskuld vid den gångna periodens slut 
dividerat med rullande tolv månaders EBITDA  
före förvärvs, omstrukturerings och 
integrationskostnader.

Nettoskuld/EBITDA är relevant för att visa 
verksamhetens förmåga att betala av sina skulder.

Arbetande kapital Genomsnittlig balansomslutning minskat med 
genomsnittliga likvida medel, övriga avsättningar, 
leverantörsskulder och övriga icke räntebärande 
skulder, där genomsnitt är definierat som 
genomsnittet av ingående och utgående balans 
under en tolvmånadersperiod.

Arbetande kapital visar hur mycket kapital som 
används i rörelsen och är en komponent i att mäta 
avkastning på det kapital som dess ägare och 
långivare ställt till förfogande. 

Avkastning på arbetande 
kapital

Rullande tolv månaders rörelseresultat med 
återläggning av förvärvs, omstrukturerings och 
integrationskostnader i förhållande till arbetande 
kapital.

Avkastning på arbetande kapital ger investerare 
och andra intressenter en bättre förståelse för 
bolagets förmåga att förränta det kapital som dess 
ägare och långivare ställt till förfogande.

1)  EBITA 1 benämndes innan 2017 som EBITA före omstrukturerings, förvärvs och integrationskostnader.
2)  EBITA 2 benämndes innan 2017 som EBITA och definierades som rörelseresultat före av och nedskrivningar av anläggningstillgångar som har identifierats i samband med 

företagsförvärv.
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Segment
Getinge införde en ny organisationsstruktur den 1 januari 2016. 
Till följd av det utvecklades en ny finansiell styrmodell och 
rapportering. Den nya rapporteringsstrukturen omfattar tre rap
porteringssegment baserade på koncernens tre nya affärsom
råden: Surgical Workflows, Acute Care Therapies och Patient & 
PostAcute Care. 2015 års segmentsinformation har räknats om i 
enlighet med den nya rapporteringsstrukturen för att underlätta 
jämförelser. Det har dock inte gjorts någon omräkning av 2014 
års segmentsinformation, varför det inte finns några jämförelse
tal för de nya segmenten i detta avsnitt. Koncernen hade tidigare 
följande tre rapporteringssegment: Medical Systems, Extended 
Care och Infection Control.

Jämförelse januari–juni 2017 
och januari–juni 2016
Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Nettoomsättning 
Under första halvåret 2017 ökade nettoomsättningen med 
601 Mkr till 13 905 Mkr (13 304 Mkr). Detta innebär en ökning 
om 4,5 procent i jämförelse med samma period föregående 
år. Justerat för valutaförändringar, förvärv och avyttringar var 
nettoomsättningen oförändrad med 0,0 procent. Koncernens 
order ingång minskade organiskt med –1,6 procent jämfört med 
samma period föregående år justerat för valutaförändringar, 
förvärv och avyttringar. EMEA representerade 42 procent av kon
cernens nettoomsättning under perioden och regionen Ameri
cas stod också för 42 procent av koncernens nettoomsättning, 
medan APAC utgjorde 16 procent.

Inom Acute Care Therapies uppgick nettoomsättningen till 
5 919 Mkr (5 407 Mkr), vilket motsvarar en organisk ökning om 
4,1 procent. Produktsegmentet Cardiopulmonary svarade för den 
största ökningen av nettoomsättningen, följt av Cardiac Surgery 
och Critical Care.

Surgical Workflows nettoomsättning uppgick under första 
halvåret 2017 till 4 331 Mkr (4 327 Mkr). Organiskt minskade 
nettoomsättningen med –3,4 procent.

Inom Patient & PostAcute Care uppgick nettoomsättningen 
till 3 655 Mkr (3 570 Mkr), vilket motsvarar en organisk minskning 
om –2,1 procent. Minskningen var framförallt hänförlig till lägre 
försäljning inom kapitalvaror och uthyrning. Produktsegmenten 
Patient Handling och Medical Beds (Bariatric and Critical Care) 
bidrog positivt under perioden.

Resultat 
EBITA 141) uppgick till 1 682 Mkr för första halvåret 2017 (1 408 
Mkr). Bruttoresultatet uppgick till 6 744 Mkr (6 178 Mkr), vilken 
innebär en bruttomarginal om 48,5 procent (46,4 procent). Rörel
seresultatet minskade med –11 procent till 702 Mkr (789 Mkr), 
vilket motsvarar en rörelsemarginal om 5,0 procent (5,9 procent). 
Periodens resultat belastades med engångsposter om –620 Mkr 
(–260 Mkr) hänförligt till omstrukturerings och integrations
kostnader samt förvärvskostnader om –3 Mkr (–12 Mkr). 

Inom affärsområdet Acute Care Therapies ökade brutto
marginalen till 57,5 procent (55,5 procent). Ökningen var bland 
annat hänförlig till ökad nettoomsättning, en fördelaktig pro
duktmix samt effektiviseringar inom SupplyChain funktionen. 
EBITA 1 uppgick till 1 195 Mkr (862 Mkr) och EBITA 1marginalen 
uppgick till 20,2 procent (15,9 procent). Omstrukturerings och 
integrationskostnader om –500 Mkr (–96 Mkr) belastade perio
dens resultat. Dessa kostnader var till stor del relaterade till 
förlikningsavtalet med FDA.

Bruttomarginalen inom affärsområdet Surgical Workflows 
ökade till 37,3 procent (36,2 procent). EBITA 1 uppgick till 150 
Mkr (238 Mkr) och EBITA 1marginalen minskade till 3,5 procent 
(5,5 procent). 

Inom affärsområdet Patient & PostAcute Care ökade brutto
marginalen till 47,3 procent (45,0 procent) under perioden. 
Ökningen var främst hänförlig till ökad effektivitet inom Supply 
Chainfunktionen. Omstrukturerings och integrationskostnader 
om –96 Mkr (–43 Mkr) belastade periodens resultat. Kostna
derna var till stor del hänförliga till nedskrivningar av ITsystem 
till följd av implementering av nya effektiva affärssystem samt 
det pågående förberedelsearbetet inför förslag till utdelning och 
notering av affärsområdet. EBITA 1 uppgick till 435 Mkr (409 Mkr) 
och EBITA 1marginalen uppgick till 11,9 procent (11,5 procent).

Resultat före skatt uppgick under för första halvåret 2017 till 
392 Mkr (468 Mkr), vilket innebär en minskning om –16,2 procent. 
Periodens resultat uppgick till 288 Mkr (342 Mkr).

Investeringar och avskrivningar
Kassaflödet från investeringsverksamheten under första halv
året 2017 uppgick till –837 Mkr (–975 Mkr), varav investeringar 
och avyttring av anläggningstillgångar uppgick till –332 Mkr 
(–401 Mkr). Förvärv av verksamheter uppgick till –81 Mkr 
(–214 Mkr). Under  perioden uppgick aktiverade utvecklingskost
nader till –324 Mkr (–286 Mkr) och investeringar i utrustning för 
uthyrning uppgick till –100 Mkr (–74 Mkr). Av och nedskrivningar 
uppgick till –1 271 Mkr (–1 174 Mkr).

41) EBITA 1 benämndes före 2017 som EBITA före omstrukturerings, förvärvs och 
integrationskostnader.

Kommentarer till den 
finansiella utvecklingen
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Kommentarer till den finansiella utvecklingen

Finansiell ställning
Koncernens räntebärande nettoskuld uppgick per den 30 juni 
2017 till 22 666 Mkr (23 341 Mkr). 

Det egna kapitalet uppgick per den 30 juni 2017 till 20 060 Mkr 
(18 977 Mkr). Vid utgången av perioden var soliditeten 38,0 pro
cent (35,4 procent).

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för första 
halvåret 2017 till 1 091 Mkr (1 163 Mkr). Periodens kassaflöde 
under det första halvåret 2017 uppgick till –254 Mkr (385 Mkr).

Medarbetare
Antalet anställda uppgick per den 30 juni 2017 till 16 333 (15 591).

Jämförelse räkenskapsåren 
2016 och 2015
Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Nettoomsättning
Under 2016 minskade nettoomsättningen med –479 Mkr till 
29 756 Mkr (30 235 Mkr). Detta innebär en minskning om 
–1,6 procent i jämförelse med föregående år. Justerat för valu
taförändringar, förvärv och avyttringar minskade nettoomsätt
ningen organiskt med –1,5 procent under 2016 i jämförelse med 
2015. Koncernens orderingång minskade organiskt med –0,8 pro
cent jämfört med föregående år justerat för valutaförändringar, 
förvärv och avyttringar. EMEA var koncernens största region 
med 42 procent av nettoomsättningen, följt av Americas med 
40 procent och APAC med 18 procent av nettoomsättningen.

Inom Acute Care Therapies uppgick nettoomsättningen till 
11 804 Mkr (11 577 Mkr), vilket motsvarar en organisk ökning om 
1,4 procent. Ökningen härrör sig främst till ökad efterfrågan inom 
hjärt och kärlsegmenten. Den organiska nettoomsättningen 
ökade med 1,5 procent i EMEA, med 1,4 procent i Americas och 
med 1,3 procent i APAC. Orderingången ökade organiskt med 
3,1 procent.

Nettoomsättningen för Surgical Workflows uppgick under 
2016 till 10 496 Mkr (10 891 Mkr). Organiskt minskade netto
omsättningen med –3,4 procent och orderingången minskade 
med –3,1 procent.

Inom Patient & PostAcute Care uppgick nettoomsättningen 
till 7 456 Mkr (7 767 Mkr), vilket motsvarar en organisk minskning 
om –3,0 procent. Den organiska orderingången minskade med 
–3,4 procent. Året avslutades positivt med en ökad organisk 
orderingång i det fjärde kvartalet om 1,4 procent jämfört med 
motsvarande period föregående år.

Resultat
EBITA 142) uppgick för helåret 2016 till 4 341 Mkr (4 179 Mkr). 
Brutto resultatet uppgick till 13 840 Mkr (14 163 Mkr), vilket inne
bär en bruttomarginal om 46,5 procent (46,8 procent). Rörelse
resultatet minskade med –16,2 procent till 2 287 Mkr (2 729 Mkr), 
vilket motsvarade en rörelsemarginal om 7,7 procent (9,0 pro

cent). Periodens resultat belastas med engångsposter om 
–1 313 Mkr (–657 Mkr) hänförligt till omstrukturerings och inte
grationskostnader samt förvärvskostnader om –21 Mkr (–33 Mkr).

Inom affärsområdet Acute Care Therapies uppgick brutto
marginalen till 55,5 procent för helåret 2016 (55,5 procent). 
EBITA 1 uppgick till 2 326 Mkr (2 276 Mkr) och EBITA 1marginalen 
uppgick till 19,7 procent (19,7 procent). Engångskostnader om 
–751 Mkr belastade årets resultat. Dessa kostnader är bland 
annat relaterade till förlikningsavtalet med FDA och bidrog till 
att rörelseresultatet minskade med –25,7 procent till 1 000 Mkr 
(1 346 Mkr). Intäktsbortfall hänförligt till förlikningsavtalet med 
FDA kompenserades av högre försäljningsvolymer och med en 
gynnsam produktmix.

Bruttomarginalen för affärsområdet Surgical Workflows 
minskade till 37,7 procent (38,8 procent), till följd av lägre netto
omsättning under 2016. Rörelsekostnaderna minskade med 
–10,5 procent, främst på grund av effektiviseringsprogrammet, 
Big 5. Besparingarna bidrog till att EBITA 1 ökade med 4,1 procent 
till 1 283 Mkr (1 233 Mkr).

Inom affärsområdet Patient & PostAcute Care minskade 
bruttomarginalen med –0,6 procentenheter till 44,6 procent 
under helåret 2016 (45,2 procent). Rörelsekostnaderna minskade 
med –9,2 procent på grund av åtgärder inom det pågående 
förändringsprogrammet som bidrog till lägre försäljnings och 
administrationskostnader. EBITA 1 ökade med 7,5 procent till 956 
Mkr (889 Mkr).

Koncernens resultat före skatt uppgick 2016 till 1 650 Mkr 
(1 997 Mkr), vilket innebär en minskning om –17,4 procent från 
föregående år. Årets resultat uppgick till 1 213 Mkr (1 457 Mkr).

Investeringar och avskrivningar
Kassaflödet från investeringsverksamheten under 2016 uppgick 
till –1 797 Mkr (–1 793 Mkr), varav investeringar och avyttring av 
anläggningstillgångar uppgick till –831 Mkr (–1 046 Mkr). Inves
teringarna är i huvudsak hänförliga till produktionsanläggningar, 
produktionsverktyg samt ITsatsningar. Förvärv och avyttring 
av verksamheter uppgick till –212 Mkr (261 Mkr). Under helåret 
2016 uppgick aktiverade utvecklingskostnader till –594 Mkr 
(–702 Mkr) och investeringar i utrustning för uthyrning uppgick 
till –160 Mkr (–306 Mkr). Av och nedskrivningar uppgick under 
2016 till –2 703 Mkr (–2 458 Mkr).

Finansiell ställning
Koncernens räntebärande nettoskuld uppgick per den 
31 december 2016 till 23 389 Mkr (22 867 Mkr).

Det egna kapitalet uppgick per den 31 december 2016 till 
20 916 Mkr (19 593 Mkr). Vid utgången av 2016 var soliditeten 
37,9 procent (36,8 procent).

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för helåret 
2016 till 3 671 Mkr (3 458 Mkr). Årets kassaflöde 2016 uppgick 
till 125 Mkr (1 243 Mkr), varav minskningen i årets kassaflöde 
för klaras av bland annat återbetalning av lån som uppgick till 
–2 928 Mkr (–1 612 Mkr).

Medarbetare
Vid slutet av 2016 hade koncernen 15 582 anställda (15 424).

42) EBITA 1 benämndes före 2017 som EBITA före omstrukturerings, förvärvs och 
integrationskostnader.
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Kommentarer till den finansiella utvecklingen

Jämförelse räkenskapsåren 
2015 och 2014
Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Nettoomsättning
Under 2015 ökade nettoomsättningen med 3 566 Mkr till 
30 235 Mkr (26 669 Mkr). Detta innebär en ökning om 13,4 
procent i jämförelse med föregående år. Justerat för valutakurs
förändringar, förvärv och avyttringar ökade nettoomsättningen 
med 1,8 procent under 2015 i jämförelse med 2014. Koncernens 
orderingång ökade organiskt med 1,9 procent under året. USA 
och Kanada representerade koncernens största marknadsom
råde med 37 procent av nettoomsättningen (34 procent), följt 
av Västeuropa på 35 procent (37 procent). Resterande delar av 
världen stod för 28 procent (29 procent) av nettoomsättningen.

Resultat
Bruttoresultatet uppgick till 14 163 Mkr (13 110 Mkr), vilket inne
bär en bruttomarginal om 46,8 procent (49,2 procent). EBITA 143) 
uppgick för helåret 2015 till 4 179 Mkr (4 501 Mkr). Rörelseresulta
tet ökade med 3,1 procent till 2 729 Mkr (2 646 Mkr), vilket mot
svarar en rörelsemarginal om 9,0 procent (9,9 procent). Perio
dens resultat belastas med engångsposter om –657 Mkr 
(–1 162 Mkr) hänförligt till omstrukturerings och integrations
kostnader samt förvärvskostnader om –33 Mkr (–38 Mkr).

Resultat före skatt uppgick 2015 till 1 997 Mkr (1 987 Mkr), 
vilket innebär en ökning om 0,5 procent från föregående år. Årets 
resultat uppgick till 1 457 Mkr (1 448 Mkr).

Investeringar och avskrivningar
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under 2015 
till –1 793 Mkr (–3 075 Mkr), varav investeringar och avyttring av 
anläggningstillgångar uppgick till –1 046 Mkr (–945 Mkr). Investe
ringarna i anläggningstillgångar är i huvudsak hänförliga till pro
duktionsanläggningar, produktionsverktyg samt ITsatsningar. 
Förvärvade och avyttrade verksamheter uppgick till 261 Mkr 
(–1 236 Mkr). Aktiverade utvecklingsutgifter uppgick för helåret 
2015 till –702 Mkr (–673 Mkr) och investeringar i utrustning för 
uthyrning uppgick till –306 Mkr (–221 Mkr). Avskrivningar enligt 
plan uppgick under 2015 till –2 453 Mkr  
(–2 119 Mkr).

Finansiell ställning
Koncernens räntebärande nettoskuld uppgick per den 
31 december 2015 till 22 867 Mkr (22 541 Mkr).

Det egna kapitalet uppgick per den 31 december 2015 till 
19 593 Mkr (18 694 Mkr). Vid utgången av 2015 var soliditeten 
36,8 procent (35,4 procent).

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten för helåret 2015 
uppgick till 3 458 Mkr (3 473 Mkr). Årets kassaflöde 2015 uppgick 
till 1 243 Mkr (3 409 Mkr). Minskningen i årets kassaflöde för
klaras bland annat av upptagande av lån som uppgick till 1 907 
Mkr (4 849 Mkr), återbetalning av lån som uppgick till –1 612 Mkr 
(–766 Mkr), samt kassaflödet från investeringsverksamheten.

Medarbetare
Vid slutet av 2015 hade koncernen 15 424 anställda (15 747).

43) EBITA 1 benämndes före 2017 som EBITA före omstrukturerings, förvärvs och 
integrationskostnader.
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Eget kapital och skuldsättning
Eget kapital och skulder
Getinge är finansierat med eget kapital och skulder, där 
huvuddelen av skulderna utgörs av räntebärande skulder till 
kredit institut. Det egna kapitalet uppgick per den 30 juni 2017 
till 20 060 Mkr. Getinge hade per samma datum kortfristiga rän
tebärande skulder om 9 731 Mkr och långfristiga räntebärande 
skulder om 14 335 Mkr. Av de totala skulderna om 32 777 Mkr var 
24 066 Mkr räntebärande skulder. De icke räntebärande skul
derna om totalt 8 711 Mkr bestod av leverantörsskulder, förutbe
talda intäkter, upplupna kostnader, uppskjutna skatteskulder, 
inkomstskatte skulder, förskott från kunder samt övriga skulder 
och avsättningar. Nedan redovisas Getinges kapitalstruktur per 
den 30 juni 2017, det vill säga före erbjudandets genomförande.

Mkr 30 juni 2017
Summa kortfristiga skulder 16 627
Mot garanti eller borgen* 0
Mot säkerhet* 0
Utan garanti/borgen eller säkerhet 16 627
Summa långfristiga skulder 16 150
Mot garanti eller borgen* 204
Mot säkerhet* 0
Utan garanti/borgen eller säkerhet 15 946
Summa eget kapital 20 060
Aktiekapital 119
Reservfond 2 525
Andra reserver 17 416
*  Borgensumman avser främst garantiåtagande avseende kreditfacilitet hos bank. 

Koncernen har inga ställda säkerheter.

Nettoskuldsättning
Getinges nettoskuldsättning per den 30 juni 2017, det vill säga 
före nyemissionens genomförande, uppgår till 22 666 Mkr. 
Getinges skuldsättning kommer att minska då nyemissionslikvi
den, netto efter emissionskostnader, i allt väsentligt kommer att 
användas för att amortera skuld. En omstrukturering av finansie
ringen har även skett, se avsnittet ”Kreditavtal” nedan.

Mkr* 30 juni 2017
(A) Kassa 1 390
(B) Andra likvida medel 10
(C) Lätt realiserbara värdepapper 0
(D) Summa likviditet (A)+(B)+(C) 1 400
(E) Kortfristiga finansiella fordringar 0
(F) Kortfristiga bankskulder 9 551
(G) Kortfristig del av långfristiga skulder 0
(H) Andra kortfristiga finansiella skulder 180
(I) Summa kortfristiga finansiella skulder 
(F)+(G)+(H) 9 731
(J) Netto kortfristig finansiell skuldsättning 
(I)-(E)-(D) 8 331
(K) Långfristiga banklån 9 098
(L) Emitterade obligationer 2 000
(M) Andra långfristiga lån 3 237
(N) Långfristig finansiell skuldsättning 
(K)+(L)+(M) 14 335
(O) Finansiell nettoskuldsättning (J)+(N) 22 666
*  De skulder som finns angivna i tabellen är räntebärande.

Eventualförpliktelser m.m.
Eventualförpliktelser avser åtaganden som ej redovisas som 
skulder/avsättningar på grund av att det antingen inte är troligt 
att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera åta
gandet eller att det inte kan göras en tillräckligt tillförlitlig beräk
ning av beloppet. Av nedanstående tabell framgår koncernens 
eventualförpliktelser per den 30 juni 2017. Koncernen har ingen 
indirekt skuldsättning.
Mkr 30 juni 2017
Borgensförbindelser 147
Övrigt 57
Totalt 204

Kapitalstruktur och annan 
finansiell information
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Kapitalstruktur och annan finansiell information

Kreditfaciliteter och lån
Kreditavtal
Getinge anser sig ha en väl diversifierad låneportfölj i form av god 
spridning mellan olika typer av långivare; kommersiella banker, 
kapitalmarknadsfinansiering samt lån från överstatliga institu
tioner. Dessa kreditavtal har olika långa löptider samt ingås över 
tiden, varför det också finns en naturlig spridning av lån som för
faller till betalning. Getinge har en finanspolicy som bland annat 
styr hur den löpande refinansieringsrisken ska hanteras. På så 
sätt begränsas hur stor lånevolym som tillåts att förfalla inom en 
given tidsram.

Översiktlig beskrivning av huvudsakliga kreditavtal 
och lån
För att refinansiera Getinges existerande revolverande kredit
facilitet om 825 MEUR (av vilket belopp 352 MEUR har utnyttjats) 
har Getinge och Getinges dotterbolag Arjo i augusti 2017 ingått 
avtal avseende två fristående revolverande kreditfaciliteter 
om 490 MEUR respektive 500 MEUR med två olika syndikat 
av banker. Utöver dessa revolverande kreditfaciliteter består 
Getinges finansieringsavtal huvudsakligen av (a) bilaterala låne
faciliteter med olika internationella banker och kreditgivare till 
ett totalt utestående belopp om 9 673 Mkr; (b) en revolverande 
kreditfacilitet om 3 000 Mkr med ett syndikat av banker med 
förfall 2017 (som enbart ingåtts i syfte att vara en likviditetsäkring 
för Getinge och är helt outnyttjad) och (c) ett MTNprogram 
(Medium Term Note) om 3 000 Mkr enligt vilket Getinge per den 
30 juni 2017 har emitterat 2 000 Mkr i nominellt belopp i obliga
tioner. Getinges (och Arjos) finansieringsavtal följer Getinges 
finanspolicy som bland annat stadgar hur stor lånevolym som får 
förfalla inom vissa givna tidsramar. Samtliga finansieringsavtal 
innehåller crossdefaultbestämmelser som kan leda till en skyl
dighet att återbetala lån i förtid om vissa uppsägningsgrunder 
(så kallade events of default) inträffar enligt Getinges eller vissa 
av Getinges dotterbolags övriga finansieringsavtal. För att en 
crossdefault ska kunna göras gällande krävs det att angiva trös
kelvärden överskrids. MTNprogrammet innehåller bland annat 
bestämmelser om förbud att ställa säkerhet för vissa andra typer 
av värdepapper som är eller kan bli föremål för handel på regle
rad marknad eller annan marknadsplats samt bestämmelser om 
inlösen och uppsägningsgrunder.

Revolverande kreditfaciliteter – huvudsakliga villkor 
och refinansiering
Koncernens huvudsakliga revolverande kreditfaciliteter består 
av (i) en revolverande kreditfacilitet om 825 MEUR ingånget 
mellan Getinge och ett syndikat av banker med förfall 2018 
(”Existerande Kreditfaciliteten”) av vilket belopp 352 MEUR 
utnyttjats, (ii) en revolverande kreditfacilitet i flera valutor om 
490 MEUR ingånget mellan Getinge och ett syndikat av banker 
med förfall 2022 (men med en möjlighet till förlängning om upp 
till 2 år) (”Getinges Nya Kreditfacilitet”), (iii) en revolverande 
kreditfacilitet om 500 MEUR ingången mellan Arjo och ett syndi
kat av banker med förfall fem (5) år efter det att Arjos aktier har 
noterats på Nasdaq Stockholm (”Arjos Nya Kreditfacilitet”) och 
(iv) en revolverande kreditfacilitet om 3 000 Mkr ingången mellan 
Getinge och ett syndikat av banker med förfall 2017 (”Likviditets-
säkringsfaciliteten”). Samtliga revolverande kreditfaciliteter 
innehåller sedvanliga garantier och åtaganden, och innehåller 
inga restriktioner avseende utdelningar. De revolverande kredit
faciliteterna kan förfalla till betalning helt eller delvis om vissa 

händelser inträffar, inklusive, men inte begränsat till, utebliven 
betalning av förfallna belopp, att de finansiella åtagandena 
(så kallade financial covenants) inte uppfylls och insolvens 
hos Getinge respektive Arjo eller vissa av deras respektive 
dotterbolag.

Getinges Nya Kreditfacilitet ska utgöra Getinges likviditetsre
serv och Arjos Nya Kreditfacilitet kommer, för det fall Arjo delas 
ut till aktieägarna i Getinge och noteras som ett separat bolag, 
att nyttjas som en viktig del av Arjos räntebärande finansiering. 
För det fall utdelningen av Arjo inte skulle komma att äga rum, 
kommer den skuld som är tänkt att absorberas av Arjo att vara 
kvar i Getinge och täcks av existerande finansieringsavtal som 
koncernen förfogar över.

Den Existerande Kreditfaciliteten kommer i samband med 
utnyttjandet av Getinges Nya Kreditfacilitet att återbetalas med 
de två bilaterala lånefaciliteterna som beskrivs nedan i avsnittet 
”Övriga huvudsakliga lånefaciliteter – huvudsakliga villkor och 
refinansiering” och befintlig likviditet.

Övriga huvudsakliga lånefaciliteter – huvudsakliga 
villkor och refinansiering
Utöver de ovanstående finansieringsavtalen så består Getinges 
finansiella arrangemang huvudsakligen av ett antal bilaterala 
lånefaciliteter med olika internationella banker och kreditgivare. 
Dessa avtal är baserade på den Existerande Kreditfaciliteten och 
innehåller motsvarande garantier och åtaganden. Getinge har 
även under augusti 2017 ingått två nya bilaterala lånefaciliteter 
med en internationell bank om 270 MUSD respektive 80 MUSD 
baserat på Getinges Nya Kreditfacilitet. Även Arjo har under 
augusti 2017 ingått nya bilaterala lånefaciliteter med interna
tionella banker men dessa är istället baserade på Arjos Nya 
Kreditfacilitet.

Av nedanstående tabell framgår Getinges samtliga kredit
faciliteter och lån per den 30 juni 2017:

Typ Valuta
Facilitetens 
storlek, Mkr

Redovisad 
skuld, Mkr

Förfallo-
datum

Banklån USD 635 635 Maj 2019
Banklån EUR 677 387 Okt 2017
Banklån SEK 3 000 0  Dec 2017
Banklån EUR 1 548 1 548 Apr 2020
Banklån EUR 967 967 Maj 2019
Banklån EUR 677 407 Okt 2017
Banklån EUR 1 209 1 209 Jul 2020
Banklån USD 635 635 Maj 2018
Finansinstitut SEK 655 655 Dec 2022
Finansinstitut USD 762 762 Sep 2020
Finansinstitut EUR 774 774 Apr 2021
MTNprogram SEK 3 000 2 000 Maj 2018
Finansinstitut USD 424 424 Dec 2017
Finansinstitut USD 1 270 1 270 Dec 2019
Syndikerat 
låneavtal EUR 7 981 3 388 Jul 2018
Certifikat
program* SEK 5 000 4 805 –
Banklån* EUR 290 0 –
Banklån* SEK 1 470 254 –
Totalt 30 974 20 120
* Icke bindande facilitet.

Den räntebärande nettoskulden om 22 666 Mkr består av finan
siella skulder om 20 897 Mkr och räntebärande pensionsavsätt
ningar om 3 169 Mkr med avdrag för likvida medel om 1 400 Mkr.
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Skillnaden mellan koncernens totala rapporterade finansiella 
skulder om 20 897 Mkr per 30 juni 2017 (som återfinns i Getinges 
delårsrapport för januarijuni 2017) och den redovisade skulden 
om 20 120 Mkr ovan utgörs av derivat som innehas för säkrings
ändamål samt finansiella skulder i dotterbolag.

Uttalande angående rörelsekapital
Styrelsen bedömer att bolagets rörelsekapital är tillräckligt för 
att finansiera de aktuella behoven åtminstone under den kom
mande tolvmånadersperioden. 

Investeringar
I tabellen nedan sammanfattas Getinges sammanlagda inves
teringar under räkenskapsåren 20142016 samt för perioderna 
januarijuni 2016 och 2017. Investeringarna består huvudsakligen 
i anläggningstillgångar (varav en stor del är hänförligt till ett 
nytt affärssystem, ett harmoniserat CRMsystem samt business 
intelligencesystem), aktiverade utvecklingskostnader och för
värv av verksamheter. Under perioden från den 1 januari 2014 till 
den 30 juni 2017 har totalt 9 verksamheter förvärvats.

Mkr
Jan–jun 

2017
Jan–jun 

2016 2016 2015 2014
Förvärvade 
verksamheter –81 –214 –212 –41 –1 236
Avyttrade 
verksamheter – – – 302 –
Aktiverade 
utvecklings kostnader –324 –286 –594 –702 –673
Utrustning för 
uthyrning –100 –74 –160 –306 –221
Investeringar och 
avyttring av 
anläggnings tillgångar –332 –401 –831 –1 046 –945
Totalt –837 –975 –1 797 –1 793 –3 075

Pågående och framtida investeringar
De pågående investeringarna i affärssystem, CRMsystem och 
business intelligencesystem kommer att fortlöpa till 2020 
med nuvarande takt och finansieras med kassaflödet från den 
löpande verksamheten. I övrigt finns det inga pågående större 
investeringar och Getinge har inte heller gjort några andra 
väsentliga åtaganden avseende framtida investeringar.

Materiella anläggningstillgångar
Getinges materiella anläggningstillgångar uppgick till 4 155 Mkr 
per den 30 juni 2017 och består i huvudsak av byggnader och 
mark, utrustning för uthyrning samt inventarier, verktyg och 
installationer. 

Immateriella anläggningstillgångar
Getinges immateriella anläggningstillgångar består av Good
will, varumärken, balanserade utvecklingskostnader, patent, 
kundrelationer, teknisk kunskap, avtal samt övriga immateriella 
anläggningstillgångar. Per den 30 juni 2017 uppgick Getinges 
immateriella anläggningstillgångar till 30 463 Mkr, varav 22 038 
Mkr var hänförliga till Goodwill och 3 697 Mkr var hänförliga till 
balanserade utvecklingskostnader. 

I tabellen nedan presenteras kostnader för forskning och 
utveckling under räkenskapsåren 2014–2016 samt för perioden 
januari–juni 2016 och 2017.

Mkr
Jan– jun 

2017
Jan– jun 

2016 2016 2015 2014
Utvecklings
kostnader, brutto –673 –613 –1 265 –1 300 –1 270
Aktiverade 
utvecklingskostnader 324 286 594 702 673
Utvecklings-
kostnader, netto –349 –327 –671 –598 –597

Känslighetsanalys
Getinges resultat påverkas av ett antal externa faktorer. I tabel
len nedan redovisas hur förändringar av några av de faktorer som 
är viktiga för Getinge skulle ha påverkat koncernens resultat före 
skatt år 2016.
Variabel Förändring, % Resultateffekt, Mkr
Prisförändring +/– 1 +/– 298
Kostnad sålda varor +/– 1 +/– 159
Lönekostnader +/– 1 +/– 101
Ränta +/– 1–enhet +/– 66

Effekten på koncernens resultat före skatt vid en ränteförändring 
om +/– 1 procentenhet har beräknats baserat på koncernens 
räntebärande skulder exklusive pensionsskulder vid utgången av 
2016. Hänsyn har tagits till de olika riskhanteringsåtgärder som 
Getinge tillämpar utifrån fastställd policy.



66  INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I GETINGE AB

Kapitalstruktur och annan finansiell information

Finansiell exponering och 
riskhantering
Getinges verksamhet är till största delen förlagd utanför Sverige. 
Detta medför att koncernen är exponerad för flera olika typer 
av finansiella risker som kan ge upphov till variationer i årets 
resultat, kassaflöde och eget kapital på grund av förändringar i 
valutakurser och räntenivåer. Därutöver exponeras koncernen 
för refinansierings och motpartsrisker. Moderbolagets finans
funktions huvuduppgift är att stödja den operativa verksam
heten samt att identifiera och på bästa sätt hantera koncernens 
finansiella risker enligt den av styrelsen fastställda finanspolicyn. 
Getinges finansiella aktiviteter är centraliserade för att utnyttja 
stordriftsfördelar, säkerställa god internkontroll och underlätta 
riskuppföljningen.

Valutaexponering
Valutakursrisken består i att valutakursförändringar har en 
påverkan på koncernens resultat och eget kapital. Valutaexpone
ring och därmed valutarisk uppstår i samband med betalnings
flöden i utländsk valuta (transaktionsexponering) och vid omräk
ning av utländska dotterföretags balans och resultaträkningar i 
svenska kronor (omräkningsexponering).

Transaktionsexponering
Betalningsflöden till följd av försäljningsintäkter och kostnader 
för sålda varor i främmande valutor ger upphov till valuta
exponering som påverkar koncernens resultat vid valutakurs
förändringar. Koncernens betalningsflöden i utländska valutor 
genereras främst genom koncernens exportförsäljning. De 
viktigaste valutorna är USD, EUR, GBP, PLN och JPY. I enlig
het med Getinges finanspolicy är prognostiserade flöden i 
utländska valutor säkrade upp till 90 procent för den kommande 
tolv månaders perioden. Getinge har rätt att säkra flöden i 
maximalt 42 månader. Säkring sker med hjälp av valutaterminer, 
valutaswappar och valutaoptioner. Marknadsvärdet avseende 
finansiella valutaderivatinstrument, som uppfyller kraven för 
kassa flödessäkring, redovisas i övrigt totalresultat, vilket finns 
att utläsa i koncernens årsredovisningar och kvartalsrapporter.

Omräkningsexponering – resultaträkning
Vid omräkning av de utländska koncernbolagens resultat till 
svenska kronor uppstår en valutaexponering som vid valutakurs
förändringar påverkar koncernens resultat.

Omräkningsexponering – balansräkning
Vid omräkning av de utländska koncernbolagens nettotillgångar 
till svenska kronor uppstår en valutaexponering som påverkar 
koncernens övriga totalresultat. För att minimera effekterna 
av denna omräkning ska exponeringen, enligt koncernens 
finanspolicy, säkras med lån alternativt valutaderivat i dotter
företagets lokala valuta. Marknadsvärdet avseende finansiella 
derivatinstrument, som uppfyller kraven för säkringsredovisning, 
redovisas mot övrigt totalresultat.

Ränteexponering
Med ränterisk avses risken att förändringar i marknadsräntan 
påverkar koncernens räntenetto. Hur snabbt en ränteförändring 

får genomslag i räntenettot beror på lånens räntebindningstid. 
I syfte att nå önskad räntebindningstid i skuldportföljen nyttjas 
räntederivat såsom ränteswapavtal.

Finansierings- och likviditetsrisk
Med finansieringsrisk avses risken att kostnaden blir högre och 
finansieringsmöjligheterna begränsade när lån ska omsättas 
samt att betalningsförpliktelser inte kan uppfyllas som en följd 
av otillräcklig likviditet eller svårigheter att erhålla finansiering. 
Koncernens likvida medel placeras kortsiktigt och målsätt
ningen är att överskottslikviditet ska användas för amortering 
av lån. Enligt gällande finanspolicy ska refinansieringsrisken 
hanteras genom att teckna långfristiga bindande kreditlöften. 
För ytterligare information, se rubriken ”Kreditavtal” ovan.

Kredit- och motpartsrisk
Koncernens finansiella transaktioner ger upphov till kreditrisker 
gentemot finansiella motparter. Med kreditrisk eller motparts
risk avses risken för förlust om motparten inte fullgör sina 
förpliktelser. Getinges finanspolicy anger att kreditrisken ska 
begränsas genom att endast motparter med god kreditvärdig
het accepteras samt genom fastställda limiter. Kreditriskerna 
i utestående derivat begränsas av de kvittningsregler som 
avtalats med respektive motpart. Koncernens likviditet placeras 
som bankinlåning med försumbar kreditrisk. Kommersiella 
kreditrisker begränsas av en diversifierad kundstock med god 
kreditvärdighet. De kundfordringar som bedömts vara osäkra har 
reserverats och påverkat rörelseresultatet.

Information om tendenser sedan 
den 1 januari 2017
För en beskrivning av tendenser och förändringar mellan den 
1 januari 2017 och den 30 juni 2017, se närmare under  ”Jämförelse 
januari-juni 2017 och januari-juni 2016” i avsnittet  ”Kommentarer 
till den finansiella utvecklingen” samt i Getinges delårsrapport 
för perioden januarijuni 2017.

Väsentliga tendenser och 
förändringar sedan den 30 juni 
2017
Tillskottet av det kapital som tillförs Getinge genom emissionen 
kommer att stärka Getinges kapitalstruktur samt förbättra förut
sättningarna för verksamheten. Resultatet kommer att påverkas 
positivt genom lägre kostnader för bolagets lånefinansiering.

Den 3 augusti 2017 offentliggjorde Getinge ett pressmed
delande avseende att Getinge samarbetar med brasilianska 
myndigheter avseende pågående lokala utredningar, se närmare 
under ”Förfarandet vid den brasilianska konkurrensmyndig-
heten” i avsnittet ”Legala frågor och kompletterande 
information”. 

Utöver vad som anges ovan och den refinansiering som 
beskrivits under rubriken ”Kreditavtal” ovan har inga händelser 
av väsentlig betydelse för bolagets finansiella ställning eller ställ
ning på marknaden inträffat sedan 30 juni 2017.



INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I GETINGE AB 67

 

Styrelse
Enligt Getinges bolagsordning ska styrelsen bestå av tre till tio bolagsstämmovalda ledamöter. Därutöver har två anställda rätt till 
styrelse representation enligt lag. Styrelsen består för närvarande av tio bolagsstämmovalda ledamöter (valda av årsstämman 2017 för 
tiden intill slutet av årsstämman 2018) samt två ordinarie ledamöter ( jämte två suppleanter) utsedda av arbetstagarorganisationer. 

Namn Uppdrag Invald Oberoende
Revisions-
utskottet

Ersättnings-
utskottet Aktieinnehav1)

Carl Bennet Ordförande 1989 Nej3) Ja 15 940 050 Aaktier och  
27 153 8482) Baktier

Johan Bygge Ledamot 2007 Ja Ja 5 000 Baktier
Cecilia Daun Wennborg Ledamot 2010 Ja Ja 750 Baktier
Barbro Fridén Ledamot 2017 Ja Ja –
Dan Frohm Ledamot 2017 Nej3) Ja –
Sofia Hasselberg Ledamot 2017 Ja Ja –
Johan Malmquist Ledamot 2016 Nej4) Ja 55 555 Baktier
Mattias Perjos Ledamot, VD och koncernchef 2017 Nej4) 30 000 Baktier
Malin Persson Ledamot 2014 Ja Ja 2 000 Baktier
Johan Stern Ledamot 2004 Nej3) Ja 30 104 Baktier
Peter Jörmalm Suppleant* 2012 – –
Rickard Karlsson Ledamot* 2013 – –
Åke Larsson Ledamot* 2014 – –
Maria Grehagen Hedberg Suppleant* 2014 – –
*  Arbetstagarrepresentant.
1)  Avser om inget annat anges eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav per den 30 juni 2017 med därefter kända förändringar.
2)  Närstående fysisk person innehar därutöver 101 032 Baktier.
3)  Ej oberoende i förhållande till större ägare i bolaget.
4)  Ej oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. 

Styrelse, koncernledning 
och revisor

Carl Bennet
Född 1951. Styrelsens ordförande sedan 1997 och styrelseleda-
mot sedan 1989. Ordförande i ersättningsutskottet.
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom, Göteborgs 
universitet och teknisk hedersdoktor, Luleå tekniska universitet. 
Tidigare erfarenhet: VD och koncernchef i Getinge 1989–1997.
Andra pågående uppdrag/befattningar: VD och styrelseord
förande i Carl Bennet AB. Styrelseordförande i Elanders AB 
och Lifco AB (publ). Styrelseledamot i Holmen Aktiebolag och 
L E Lundbergföretagen Aktiebolag (publ).
Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): Styrelse
ordförande för Göteborgs universitet.
Innehav: 15 940 050 Aaktier och 27 153 848*) Baktier genom 
Carl Bennet AB.
*) Närstående fysisk person innehar därutöver 101 032 Baktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, men 
inte till bolagets större aktieägare.

Johan Bygge
Född 1956. Styrelseledamot sedan 2007. Ordförande i 
revisionsutskottet.
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom, Handels
högskolan i Stockholm. Innehaft ett flertal ledande positioner, 
däribland finansdirektör och vice VD, inom Electrolux 1987–2007. 
Finansdirektör för Investor AB 2007–2011. Operativ chef för EQT 
AB 2011–2016. Sedan 2016 ordförande i EQT Asia Pacific.
Andra pågående uppdrag/befattningar: Styrelseordförande i 
PSM International, Kina, EQT Partners Asia Ltd, EQT Partners 
Singapore Pte Ltd och Johan Bygge AB. Styrelseledamot i Anti
cimex TopHolding AB, IMed Radiology Network, Australien, 
EQT Partners Shanghai Ltd, ILA Vietnam Ltd. Co. och Worldwide 
Education and Training Limited.
Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): Styrelse
ordförande i Samsari Act Group AB, Novare Human Captial AB, 
EQT Credit Investment Advisors LLP och EQT Partners UK Ltd. 
Styrelse ledamot i SVCA, Sanitec Corp, AB Näckström, Global 
Beauty International Ltd, Hongkong och EQT Partners AB.
Innehav: 5 000 Baktier.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respek-
tive bolagets större aktieägare.
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Styrelse, koncernledning och revisor

Cecilia Daun Wennborg
Född 1963. Styrelseledamot sedan 2010. Ledamot av 
revisionsutskottet.
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom, Stockholms 
universitet. VD och CFO för Skandia Link, tillförordnad VD i 
Skandiabanken samt Sverigechef för Skandia. VD och CFO för 
Carema Vård och Omsorg AB. CFO och Vice President Head of 
Strategy and Corporate Governance för Ambea AB.
Andra pågående uppdrag/befattningar: Styrelseledamot i ICA 
Gruppen Aktiebolag, Loomis AB, Bravida Holding AB, Hoist 
Finance AB (publ), Oncopeptides AB, Hotel Diplomat AB, Atvexa 
AB, Sophiahemmet Aktiebolag, Sophiahemmet Ideell Förening, 
Stiftelsen Oxfam Sverige och CDW Konsult AB.
Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): Styrelse
ordförande i Proffice AB. Styrelseledamot i Ikano Bank AB (publ), 
Carnegie Fonder AB, Eniro AB, Aktiebolaget Svensk Bilprovning 
och Kvinvest AB. Styrelsesuppleant i Johan Wennborg Marketing 
AB.
Innehav: 750 Baktier.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respek-
tive bolagets större aktieägare.

Barbro Fridén
Född 1956. Styrelseledamot sedan 2017. Ledamot av 
ersättningsutskottet.
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Läkarexamen, Umeå 
universitet, Med. dr., Göteborgs universitet. Sjukhusdirektör för 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, divisionschef för Astrid Lind
grens Barnsjukhus, verksamhetschef för Fertilitetscentrum AB 
i Stockholm och Göteborg, samt verksamhetschef och medlem 
i sjukhusledningen för kliniken för Kvinnors och Barns hälsa i 
Varberg.
Andra pågående uppdrag/befattningar: VD för Sheikh Khalifa 
Medical City, Ajman, Förenade Arabemiraten. Styrelseledamot i 
Vitrolife AB.
Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): –
Innehav: –
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respek-
tive bolagets större aktieägare.

Dan Frohm
Född 1981. Styrelseledamot sedan 2017. Ledamot av 
ersättningsutskottet.
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilingenjör, industriell 
ekonomi, Linköpings universitet. Tidigare Senior Manager med 
ansvar för affärsområdet Teknik, Media och Telecom (TMT) 
på managementkonsultbyrån Applied Value LLC baserad i 
New York.
Andra pågående uppdrag/befattningar: VD i DFAdvisory LLC, 
USA. Styrelseledamot i Carl Bennet AB och Elanders AB.
Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): –
Innehav: –
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, men 
inte till bolagets större aktieägare.

Sofia Hasselberg
Född 1983. Styrelseledamot sedan 2017. Ledamot av 
revisionsutskottet.
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Legitimerad läkare, 
läkarexamen från Uppsala universitet. Flerårig erfarenhet från 
strategisk och operationell rådgivning till svenska och interna
tionella aktörer inom såväl privat som offentlig sjukvårdssektor. 

Managementkonsult (Engagement manager) på McKinsey & 
Company 20112017. Tidigare tjänstgjort som läkare vid Karolin
ska Universitetssjukhuset.
Andra pågående uppdrag/befattningar: –
Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): –
Innehav: –
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respek-
tive bolagets större aktieägare.

Johan Malmquist
Född 1961. Styrelseledamot sedan 2016. Ledamot av 
ersättningsutskottet.
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom, Handels
högskolan i Stockholm. Tidigare erfarenhet som VD och kon
cernchef för Getingekoncernen 1997–2015, affärsområdeschef 
inom Getingekoncernen, chef för Getingekoncernens franska 
dotterbolag och VD för dotterbolag inom Electrolux.
Andra pågående uppdrag/befattningar: Styrelseordförande i 
Aktiebolaget Tingstad Papper. Styrelseledamot i Trelleborg AB, 
Henry Dunkers Förvaltningsaktiebolag, Elekta AB (publ), Essity 
Aktiebolag (publ), Mölnlycke AB, Medvisor AB och Stiftelsen 
Chalmers Tekniska Högskola.
Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): VD och 
koncernchef för Getingekoncernen 1997–2015. Styrelseledamot i 
Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA.
Innehav: 55 555 Baktier.
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare, men inte 
till bolaget och bolagsledningen.

Mattias Perjos
Född 1972. Styrelseledamot samt VD och koncernchef sedan 
2017.
Se ”Koncernledning” nedan.
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare, men inte 
till bolaget och bolagsledningen.

Malin Persson
Född 1968. Styrelseledamot sedan 2014. Ledamot av 
ersättningsutskottet.
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilingenjör, Chalmers 
Tekniska Högskola. Mångårig erfarenhet inom bland annat 
Volvokoncernen.
Andra pågående uppdrag/befattningar: VD och styrelseleda
mot i Accuracy Ingenjörs och Konsultbyrå AB. Styrelseord
förande i Universeum AB. Styrelseledamot i Becker Industrial 
Coatings Holding AB, Peab AB, Hexpol AB, Hexatronic Group AB, 
AB Chalmers Studentkårs Företagsgrupp, Magnora Aktiebolag, 
Mekonomen Aktiebolag, PressCise AB, Stiftelsen Ruter Dam, 
Konecranes Plc, Evry ASA, Ahlström Capital och Ricardo Plc.
Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): VD för Stif
telsen Chalmers Tekniska Högskola. Styrelseledamot i Mobile 
Climate Control Group Holding AB, Kongsberg Automotive, 
ROGruppen Förvaltning AB, Alfons Åbergs Kulturhus i Göteborg 
AB, Lindholmen Science Park Aktiebolag, Swerea AB och Johan
neberg Science Park AB.
Innehav: 2 000 Baktier.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respek-
tive bolagets större aktieägare.
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Johan Stern
Född 1951. Styrelseledamot sedan 2004. Ledamot av revisions-
utskottet och ersättningsutskottet.
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom, Stockholms 
universitet, partner i det amerikanska fondbolaget FMG Fund
managers Ltd, 1999−2003. Dessförinnan verksam inom SEB, 
däribland ansvarig för SEBs verksamhet i USA under perioden 
1996−1998.
Andra pågående uppdrag/befattningar: Styrelseordförande i 
Rolling Optics AB, Healthinvest Partners AB, Fädriften Invest AB, 
Skanör Falsterbo Kallbadhus AB och Stiftelsen Harry Cullbergs 
Fond. Styrelseledamot i Elanders AB, Estea AB, Carl Bennet AB, 
Lifco AB (publ), RP Ventures AB, Johan Stern AB och Swedish
American Chamber of Commerce, Inc.
Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): –
Innehav: 30 104 Baktier.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, men 
inte till bolagets större aktieägare.

Peter Jörmalm
Född 1959. Styrelsesuppleant sedan 2012 (ordinarie ledamot 
2014–2015). Representerar Unionen.
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Service Product Specialist. 
BCU Service Excellence Surgical Workflow. Anställd i Getinges 
dotterbolag Getinge Infection Control AB.
Andra pågående uppdrag/befattningar: –
Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): –
Innehav: –

Rickard Karlsson
Född 1970. Styrelseledamot sedan 2014 (suppleant 2013–2014). 
Representerar IF Metall Montering.
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Datorsystemteknik, 
Högskolan i Halmstad. Anställd i Getinges dotterbolag Getinge 
Sterilization AB.
Andra pågående uppdrag/befattningar: Styrelsesuppleant i 
Getinge Sterilization Aktiebolag.
Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): –
Innehav: –

Åke Larsson
Född 1966. Styrelseledamot sedan 2014. Representerar Sveriges 
Ingenjörer.
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilingenjörsexamen i 
elektroteknik (M.Sc E.E), Chalmers tekniska högskola. Anställd i 
Getinges dotterbolag Maquet Critical Care AB.
Andra pågående uppdrag/befattningar: Styrelseledamot i 
Oxelerate AB. Bolagsman i Teknosofen HB.
Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): –
Innehav: –

Maria Grehagen Hedberg
Född 1958. Styrelsesuppleant sedan 2014. Representerar IF 
Metall Montering.
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Anställd i Getinges dotter
bolag Maquet Critical Care AB.
Andra pågående uppdrag/befattningar: –
Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): –
Innehav: –

Koncernledning

Namn Befattning
Ingår i koncern-

ledningen sedan
Anställd inom 

Getinge sedan Aktieinnehav1)

Mattias Perjos VD och koncernchef 2017 2017 30 000 B–aktier
Reinhard Mayer2) CFO 2016 2002 1 000 Baktier
Frédéric Pette Tillförordnad President, Surgical Workflows 2016 2013 –
Jens Viebke President, Acute Care Therapies 2016 2010 1 100 B–aktier
Joacim Lindoff President, Patient & PostAcute Care 2015 1999 3 000 B–aktier
Carsten Blecker President, EMEA 2016 2014 –
Raoul Quintero President, Americas 2016 2008 –
Lena Hagman Executive Vice President, Quality Regulatory Compliance 2016 2010 3 200 B–aktier
Jeanette Hedén 
Carlsson

Executive Vice President, Communications & Brand 
Management

2017 2017 –

Magnus Lundbäck Executive Vice President, Human Resources & Sustainability 2017 2017 1 000 B–aktier
Markus Medart Tillförordnad President, Supply Chain 2016 2004 50 B–aktier
1) Avser om inget annat anges eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav per den 30 juni 2017 med därefter kända förändringar.
2) Den 17 juli 2017 utsågs Lars Sandström till Chief Financial Officer (CFO) och medlem av Getinges koncernledning (med tillträde senast i januari 2018) som ersättare för Reinhard 

Mayer som enligt tidigare kommunikation valt att lämna Getinge av personliga skäl.

Mattias Perjos
Född 1972. VD och koncernchef sedan 2017.
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilingenjör, industriell 
ekonomi, Luleå tekniska universitet. Ledande befattningar inom 
Coesia Group 2012–2017, däribland chef för Coesia Industrial 
Process Solutions (IPS) och Coesia International. Innehaft en rad 
olika ledande befattningar inom FlexLink.

Andra pågående uppdrag/befattningar: Styrelseordförande i 
Zitrino GmbH.
Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): Styrelse
ordförande i FlexLink AB 2012–2017. Styrelseledamot i Compliant 
Logistics AB, FlexLink Holding AB, HAPA AG, Laetus GmbH, 
Coesia India Pvt Ltd, Sacmo SAS, ADMV SAS och G.D. Machinery 
South East Asia Pte Ltd. Styrelsesuppleant i Brambleberry of 
Sweden AB.
Innehav: 30 000 Baktier.
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Reinhard Mayer44)

Född 1967. CFO. Anställd inom Getinge sedan 2002.
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Diploma in Business 
Engineering and Economics, Karlsruhe University of Applied 
Sciences. Postgraduate degree, European Welding Engineer, 
Schweisstechnische Lehr und Versuchsanstalt Fellbach. CFO 
för affärsområdet Medical Systems inom Getinge. Innehaft 
ledande positioner inom finansfunktionen inom Lexware GmbH 
& Co. och Dow Chemical.
Andra pågående uppdrag/befattningar: Styrelseuppdrag i ett 
flertal bolag inom Getingekoncernen.
Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): –
Innehav: 1 000 Baktier.

Frédéric Pette
Född 1973. Tillförordnad President, Surgical Workflows. Anställd 
inom Getinge sedan 2013.
Utbildning och arbetslivserfarenhet: MBA, University of Califor
nia Los Angeles (UCLA), Bachelor of Economics och Master in 
HR Management, Université des Sciences et Techniques de Lille 
(USTL).
Andra pågående uppdrag/befattningar: –
Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): –
Innehav: –

Jens Viebke 
Född 1967. President, Acute Care Therapies. Anställd inom 
Getinge sedan 2010.
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Executive MBA, Handels
högskolan i Stockholm, Tekn.dr. i Polymerteknologi och Civil
ingenjör inom kemi, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. 
Var fram till juni 2016 Chief Technology Officer för Acute Care 
Therapies inom Getinge. Har tidigare haft ledande befattningar 
på GE Healthcare Life Sciences.
Andra pågående uppdrag/befattningar: –
Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): –
Innehav: 1 100 Baktier.

Joacim Lindoff
Född 1973. President, Patient & Post-Acute Care. Anställd inom 
Getinge sedan 1999.
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom, Lunds 
universitet. Executive Vice President för Getinges tidigare affärs
område Infection Control och uppdrag i ledande positioner inom 
NIBE.
Andra pågående uppdrag/befattningar: –
Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): Tillförord
nad VD och koncernchef i Getinge från augusti 2016 till mars 
2017. Styrelseordförande i Swedish Medtech Service Aktiebolag 
2010–2014. Styrelseledamot i DocOve AB.
Innehav: 3 000 Baktier

Carsten Blecker
Född 1966. President, EMEA. Anställd inom Getinge sedan 2014.
Utbildning och arbetslivserfarenhet: PhD (Dr med dent), RWTH 
Aachen, Tyskland. DBA, Swiss Management University, Vevey, 
Schweiz. Diploma in Business Administration, Free University of 

Brussels, Belgien. Dentist, Free University of Brussels. Belgien. 
Preclinical Studies in Medicine, University Central of Barcelona, 
Spanien. President för WEMEA inom Medical Systems och Presi
dent Middle East & Africa för Getinge. Ledande positioner inom 
Biomet, McKinsey & Company, KimberlyClark, Medtronic and 
Palex Medical.
Andra pågående uppdrag/befattningar: –
Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): –
Innehav: –

Raoul Quintero
Född 1956. President, Americas. Anställd inom Getinge sedan 
2008.
Utbildning och arbetslivserfarenhet: B.A. Political Science, 
St. Thomas University. President Maquet North America inom 
Getinge. Ledande positioner inom Boston Scientific och Guidant 
Corporation.
Andra pågående uppdrag/befattningar: –
Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): –
Innehav: –

Lena Hagman
Född 1965. Executive Vice President, Quality Regulatory Compli-
ance. Anställd inom Getinge sedan 2010.
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Kandidatexamen i Ingen
jörsvetenskap med inriktning kemi och textil, Chalmers tekniska 
högskola. Var fram till årsskiftet 2015/2016 Senior Vice President, 
Group Quality & Regulatory Compliance för Getingekoncernen. 
Erfarenhet från företag som Capio, Neoventa Medical AB och 
Mölnlycke Healthcare.
Andra pågående uppdrag/befattningar: –
Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): –
Innehav: 3 200 Baktier.

Jeanette Hedén Carlsson
Född 1966. Executive Vice President, Communications & Brand 
Management. Anställd inom Getinge sedan 2017.
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Kandidatexamen i före
tagsekonomi, Göteborgs Universitet. Ledande positioner inom 
kommunikation och marknadsföring inom Volvokoncernen, 
däribland Senior Vice President Corporate Communication för 
Volvo Bussar 2013–2016 och Senior Vice President Brand & Com
munication för Volvo Lastvagnar 2016–2017.
Andra pågående uppdrag/befattningar: –
Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): –
Innehav: –

Magnus Lundbäck
Född 1969. Executive Vice President, Human Resources & 
Sustain ability. Anställd inom Getinge sedan 2017.
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Ekonomie doktor med 
inriktning på strategi och organisation samt Teknologie licentiat, 
Luleå tekniska universitet. Tidigare SVP Human Resources and 
Sustainability för Gunnebokoncernen och Vice President of 
Human Resources för Volvo Car Corporation. För närvarande 
medlem i Advisory Board, Centrum för Global Human Resource 
Management, Göteborgs universitet, samt Visiting Fellow vid the 
School of Business, University of Dundee.
Andra pågående uppdrag/befattningar: Styrelsemedlem i 
Stiftelsen IMIT. Kommanditdelägare i Prezidento Investiciju 44) Den 17 juli 2017 utsågs Lars Sandström till Chief Financial Officer (CFO) och 

medlem av Getinges koncernledning (med tillträde senast i januari 2018) som 
ersättare för Reinhard Mayer som enligt tidigare kommunikation valt att lämna 
Getinge av personliga skäl.
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Bendrove Kommanditbolag, Procorcon Kommanditbolag 
och SFCC, Scandinavian Financial Company Group Contego 
Kommanditbolag.
Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): Komplemen
tär i Kunskapsstyrning Lundbäck och partner Kommanditbolag.
Innehav: 1 000 Baktier.

Markus Medart
Född 1970. Tillförordnad President, Supply Chain. Anställd inom 
Getinge sedan 2004.
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Ingenjörsexamen, Hoch
schule Mannheim University of Applied Sciences. Chief Ope
rating Officer, President Surgical Workplaces och Purchasing 
Manager inom Getinges affärsområde Medical Systems.
Andra pågående uppdrag/befattningar: –
Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): –
Innehav: 50 Baktier.

Övrig information om styrelse och 
koncernledning
Samtliga styrelseledamöter och koncernledningen kan nås via 
bolagets adress, Lindholmspiren 7, 417 56 Göteborg.

Det föreligger inte några familjeband mellan styrelsele
damöterna och/eller de ledande befattningshavarna. Ingen 
ledamot eller ledande befattningshavare har dömts i något 
bedrägerirelaterat mål under de senaste fem åren. Ingen av dem 
har varit inblandad i någon konkurs, konkursförvaltning eller 
likvidation i egenskap av medlem av förvaltnings, lednings eller 
kontrollorgan eller ledande befattningshavare under de senaste 
fem åren. Inte heller har någon anklagelse och/eller sanktion 
utfärdats av i lag eller förordning bemyndigade myndigheter 
(däribland godkända yrkessammanslutningar) mot någon av 
dem under de senaste fem åren, med undantag för Malin Pers
son som av Finansinspektionen har påförts särskild avgift enligt 
lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav 
av finansiella instrument om 5 000 kronor för underlåtenhet att 
inom föreskriven tid anmäla befintligt innehav av aktier i Peab 
AB efter tillträdande av styrelseuppdrag. Ingen styrelseledamot 
eller ledande befattningshavare har under de senaste fem åren 
förbjudits av domstol att ingå som medlem av ett bolags förvalt
nings, lednings eller kontrollorgan eller från att ha ledande eller 
övergripande funktioner hos ett bolag.

Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har 
några privata intressen som kan stå i strid med Getinges intres
sen. Som framgår ovan har dock ett flertal styrelseledamöter 
och ledande befattningshavare ekonomiska intressen i Getinge 
genom aktieinnehav.

Revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (Torsgatan 21, 
113 21 Stockholm) är bolagets revisor sedan 2008, med Johan 
Rippe som huvudansvarig revisor sedan 2015 och Magnus 
 Willfors som huvudansvarig revisor under 2014. Både Johan 
Rippe och Magnus Willfors är auktoriserade revisorer och med
lemmar i FAR, branschorganisationen för revisorer i Sverige.

Bolagsstyrning
Bolagsstyrning inom Getinge
Getinges bolagsstyrning är baserad på svensk lagstiftning, 
Getinges bolagsordning, Svensk kod för bolagsstyrning och 

Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter samt andra tillämp
liga regler och rekommendationer. Svensk kod för bolagsstyrning 
bygger på principen ”följ eller förklara”. Den innebär att ett bolag 
som tillämpar koden inte vid varje tillfälle måste följa varje regel 
i koden utan har möjlighet att välja alternativa lösningar som de 
anser passar bättre med hänsyn till bolagets särskilda omstän
digheter, förutsatt att varje avvikelse rapporteras, att den lösning 
som valts istället beskrivs och att en förklaring till avvikelsen 
lämnas. Getinge tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning, med 
undantag för följande avvikelser: (i) att styrelsens ordförande 
Carl Bennet utsågs till ordförande i valberedningen inför års
stämman 2017 och (ii) att Johan Malmquist utsetts till ledamot 
av ersättningsutskottet trots att han inte är att anse som obero
ende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Anledningen 
till avvikelserna är vad gäller (i) att styrelsens ordförande bedöms 
vara synnerligen lämpad att på ett effektivt sätt leda valbered
ningens arbete för att uppnå bästa resultat för bolagets aktie
ägare, samt vad gäller (ii) att Johan Malmquist såsom tidigare 
mångårig verkställande direktör och styrelse ledamot i Getinge 
är mycket väl insatt i bolagets förhållanden och förutsättningar i 
frågor rörande bland annat medarbetarsituation, kompetensför
sörjning och ersättningsstrukturer.

Styrelsens utskott
Styrelsen har inom sig upprättat två beredande utskott, revi
sionsutskottet och ersättningsutskottet.

Revisionsutskottet består av Johan Bygge (ordförande), 
Cecilia Daun Wennborg, Sofia Hasselberg och Johan Stern. 
Revisionsutskottet är ett beredande organ i kontakten mellan 
styrelse och revisorer och lämnar fortlöpande rapporter till sty
relsen avseende sitt arbete. Revisionsutskottet följer en skriftlig 
instruktion och ska genom sin verksamhet uppfylla de krav 
som ställs i aktiebolagslagen samt i EU:s revisionsförordning. 
Utskottets arbetsuppgifter innefattar bland annat att biträda 
valberedningen vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans 
beslut om revisorsval och arvodering till revisor, varvid utskottet 
ska övervaka att revisorns mandattid inte överskrider tillämpliga 
regler, upphandla revision och lämna en rekommendation i enlig
het med EU:s revisionsförordning. Revisionsutskottet ska vidare 
granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet 
och då särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller 
bolaget andra tjänster än revision. Revisionsutskottet ska även 
utfärda riktlinjer för tjänster förutom revision som tillhandahålls 
av revisorn och i tillämpliga fall godkänna sådana tjänster i 
enlighet med sådana riktlinjer. Revisionsutskottet ska granska 
och övervaka koncernens finansiella rapportering samt lämna 
rekommendationer och förslag för att säkerställa den finansiella 
rapporteringens tillförlitlighet samt övervaka effektiviteten i 
bolagets interna kontroll och riskhantering. Revisionsutskottet 
ska vidare delta i planläggningen av den externa revisionen och 
ska löpande samråda och överlägga med de externa revisorerna.

Ersättningsutskottet består av Carl Bennet (ordförande), 
Barbro Fridén, Johan Malmquist, Malin Persson, Johan Stern 
och Dan Frohm. Ersättningsutskottet, som följer en skriftlig 
instruktion, har bland annat till uppgift att bereda frågor som rör 
ersättningsprinciper samt ersättningar och andra anställnings
villkor för VD och övriga personer i koncernledningen. Utskottet 
bereder även styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till 
ledande befattningshavare, vilket styrelsen ska lägga fram för 
bolagsstämmans beslut. Vidare ska utskottet även följa och 
utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga 
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ersättningar till koncernledningen samt tillämpningen av de 
riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som års
stämman beslutat.

Ersättning till styrelsen
Årsstämman 2017 beslutade att arvode ska utgå med 1 150 000 
kr till styrelsens ordförande samt 575 000 kr till envar av övriga 
styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen. Därutöver 

beslutade stämman att ersättning för utskottsarbete ska utgå 
med 240 000 kr till ordföranden för revisionsutskottet och 
120 000 kr till envar av övriga ledamöter i utskottet samt med 
125 000 kr till ordföranden för ersättningsutskottet och 92 000 kr 
till envar av övriga ledamöter i utskottet. Ingen av ledamöterna 
har slutit avtal med Getinge eller något av dess dotterbolag om 
förmåner efter det att uppdraget avslutats.

I tabellen nedan redovisas det arvode som utgick till stämmo
valda styrelseledamöter under 2016.

SEK Uppdrag Styrelsearvode
Arvode 

revisionsutskott
Arvode  

ersättningsutskott Summa
Carl Bennet Ordförande 1 150 000 125 000 1 275 000
Johan Bygge Ledamot 575 000 240 000 815 000
Cecilia Daun Wennborg Ledamot 575 000 120 000 695 000
Carola Lemne Ledamot*) 575 000 120 000 695 000
Johan Malmquist Ledamot 575 000 92 000 667 000
Malin Persson Ledamot 575 000 92 000 667 000
Johan Stern Ledamot 575 000 120 000 92 000 787 000
Maths Wahlström Ledamot*) 575 000 92 000 667 000
Totalt 5 175 000 600 000 493 000 6 268 000
*) Lämnade styrelsen vid årsstämman den 29 mars 2017.

Ersättning till koncernledningen
Ersättning till koncernledningen utgörs av grundlön, rörlig 
ersättning, övriga förmåner, pensionsförmåner samt övriga 
ersättningar. Till VD och övriga koncernledningen utgick lön och 
annan ersättning för 2016 enligt tabellen nedan.

SEK, tusental Grundlön
Rörlig 

ersättning
Övriga 

förmåner1)
Pensions–

kostnader2)
Övriga 

ersättningar3) Summa
VD och koncernchef:
Joacim Lindoff  
(tf fr.o.m. 22 augusti 2016) 2 681 – 77 434 – 3 192
Alex Myers, (t.o.m. 22 augusti 2016) 14 000 – 126 5 600 45 150 64 876
Övriga ledande befattningshavare* 37 010 15 985 2 560 6 053 16 780 78 388
Totalt 53 691 15 985 2 763 12 087 61 930 146 456
*  11 personer under 2016.
1)  Övriga förmåner avser tjänstebil, bostadsförmån m.m.
2) Koncernledningens pensionsplaner är avgiftsbestämda. Följaktligen saknas avsatta eller upplupna belopp i bolaget för pensioner och liknande förmåner efter avträdande av 

tjänst till nuvarande koncernledningen.
3)  Avser främst avgångsvederlag och uppsägningslöner enligt avtal.

För koncernens ledande befattningshavare anställda i Getinge 
AB eller Arjo AB gäller en uppsägningstid om sex månader vid 
egen uppsägning utan rätt till avgångsvederlag. Vid uppsägning 
från Getinges sida är uppsägningstiden 12 månader. I en sådan 
situation ska avgångsvederlag motsvarande 12 månadslöner 
utgå till VD och CFO. Övriga av de i koncernledningen anställda 
i Getinge AB eller Arjo AB har inte rätt till avgångsvederlag. För 
Carsten Blecker och Markus Medart gäller ömsesidig uppsäg
ningstid om 12 månader. Någon rätt till avgångsvederlag förelig
ger inte. För Jens Viebke, Raol Quintero och Frédéric Pette kan 
anställningen avslutas av dem eller Getinge med omedelbar 
verkan. Om Getinge saknar skäl för att avsluta anställningen är 
Jens Viebke och Raoul Quintero berättigade till ett avgångsve
derlag motsvarande 12 månadslöner medan Frédéric Pette är 
berättigad till ett avgångsvederlag om minst 2/3 av sin rörliga 
ersättning (i förhållande till hur lång tid av det innevarande kalen
deråret han varit anställd) samt motsvarande 10 månadslöner av 
sin fasta ersättning.
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Aktieinformation
Enligt Getinges bolagsordning ska aktiekapitalet vara lägst 
75 och högst 300 Mkr, fördelat på lägst 150 miljoner och högst 
600 miljoner aktier. Bolaget har 238 323 377 aktier fördelat på tre 
aktieslag, varav 15 940 050 är aktier av serie A och 222 383 327 är 
aktier av serie B. Det finns inga aktier av serie C utgivna. Enligt 
Getinges bolagsordning får antalet aktier av serie A respektive 
serie B uppgå till högst 300 miljoner aktier medan antalet aktier 
av serie C får uppgå till högst 150 miljoner aktier. Bolagets 
registrerade aktiekapital uppgick per den 31 december 2016 till 
119 161 688,50 kr, fördelat på 238 323 377 aktier (ingen förändring 
sedan den 1 januari 2016) med ett kvotvärde om 0,50 kr per aktie. 
Aktierna i Getinge är utfärdade enligt svensk rätt, fullt betalda 
och denominerade i svenska kronor. Aktieägarnas rättigheter 
kan endast ändras i enlighet med de förfaranden som anges i 
aktiebolagslagen.

Inga förändringar av antalet aktier har skett sedan den 
31 december 2016. Förestående nyemission kommer, vid fullteck
ning, medföra att antalet aktier i bolaget ökar från 238 323 377 till 
272 369 573 aktier, vilket motsvarar en ökning om 14,3 procent. 
För de aktieägare som avstår att teckna aktier i nyemissionen 
uppkommer en utspädningseffekt om totalt 34 046 196 nya 
aktier, motsvarande 12,5 procent av det totala antalet aktier (och 
12,5 procent av antalet röster) i bolaget efter nyemissionen.

Vissa rättigheter kopplade till 
aktierna
Bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post 
och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse 
skett ska samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet. Rätt att 
delta i bolagsstämma har aktieägare som är införd i Getinges 
aktiebok fem vardagar före stämman samt anmäler sitt del
tagande till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till 
stämman.

Rösträtt
Enligt Getinges bolagsordning får aktier av tre slag ges ut, serie 
A, serie B och serie C. Vid röstning på bolagsstämma berättigar 
aktie av serie A till tio (10) röster och aktie av serie B och serie C 
till en (1) röst och varje röstberättigad får vid bolagsstämma rösta 
för det fulla antalet av honom eller henne ägda och företrädda 
aktier utan begränsning i rösträtten.

Företrädesrätt till nya aktier m.m.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittnings
emission ge ut nya aktier av serie A, serie B och serie C, ska ägare 
av aktier av serie A, serie B och serie C äga företrädesrätt att 
teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal 
aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt).

Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbju
das samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). 
Om inte hela antalet som tecknas på grund av den subsidiära 
företrädesrätten kan ges ut, ska aktierna fördelas mellan teck
narna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den 
mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittnings
emission ge ut aktier endast av serie A, serie B eller serie C, ska 
samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A, serie B 
eller serie C, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande 
till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvitt
ningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har 
aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om 
emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på 
grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna kon
vertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna 
kan komma att bytas ut mot.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya 
aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal 
aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla 
aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma 
aktieslag.

Det finns dock inga bestämmelser i bolagets bolagsordning 
som begränsar möjligheten att, i enlighet med bestämmelserna 
i aktiebolagslagen, emittera nya aktier, teckningsoptioner eller 
konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Rätt till utdelning och överskott vid likvidation
Samtliga aktier av serie A och serie B medför lika rätt till andel i 
bolagets vinst och till eventuellt överskott vid likvidation. Aktier 
av serie C berättigar inte till vinstutdelning. Vid bolagets upplös
ning berättigar aktier av serie C till lika del i bolagets tillgångar 
som bolagets aktier av serie A och serie B, dock inte med högre 
belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde.

Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman och 
ut betalas genom Euroclears försorg. Utdelning får endast 
ske med ett sådant belopp att det efter utdelningen finns full 
täckning för bolagets bundna egna kapital och endast om utdel
ningen framstår som försvarlig med hänsyn till (i) de krav som 
verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av 
det egna kapitalet samt (ii) bolagets och koncernens konsolide
ringsbehov, likviditet och ställning i övrigt (den s.k. försiktighets
regeln). Som huvudregel får aktieägarna inte besluta om utdel
ning av ett större belopp än styrelsen föreslagit eller godkänt. Se 
även ”Utdelningspolicy” nedan.

Rätt till utdelning tillkommer den som på den av bolagsstäm
man fastställda avstämningsdagen för utdelningen är registrerad 
som innehavare av aktier i den av Euroclear förda aktieboken. 
Om aktieägare inte kan nås genom Euroclear kvarstår aktie
ägarens fordran på bolaget avseende utdelningsbeloppet och 
begränsas i tiden endast genom regler om tioårig preskription. 

Aktiekapital och 
ägarförhållanden
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Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet Getinge. Varken 
aktiebolagslagen eller Getinges bolagsordning innehåller några 
restriktioner avseende rätt till utdelning till aktieägare utanför 
Sverige. Utöver eventuella begränsningar som följer av bank 
eller clearingsystem i berörda jurisdiktioner, sker utbetalning 
till sådana aktieägare på samma sätt som till aktieägare med 
hemvist i Sverige. För aktieägare som är begränsat skattskyldiga 
i Sverige utgår dock normalt svensk kupongskatt, se ”Vissa 
skatte frågor i Sverige” i avsnittet ”Vissa skattefrågor”.

Inlösen- och omvandlingsförbehåll
Getinges styrelse äger besluta om minskning av aktiekapital 
genom inlösen av samtliga aktier av serie C. Vid beslut om inlö
sen ska innehavare av aktier av serie C vara skyldig att låta lösa 
in sina samtliga aktier av serie C för ett belopp som motsvarar 
kvotvärdet. Utbetalning av inlösenbeloppet ska ske snarast.

Aktie av serie C, som innehas av bolaget självt skall, på begä
ran av styrelsen, kunna omvandlas till aktie av serie B. Omvand
lingen ska därefter utan dröjsmål anmälas för registrering hos 
Bolagsverket och är verkställd när den registreras i aktiebolags
registret samt antecknats i avstämningsregistret.

På begäran av en aktieägare ska aktier av serie A (en eller 
flera), tillhöriga den aktieägaren, omvandlas till aktier av serie 
B. Begäran om omvandling, som ska vara skriftlig och ange 
det antal aktier som ska omvandlas, ska göras hos styrelsen. 
Omvandlingen ska därefter utan dröjsmål anmälas för regist
rering hos Bolagsverket och är verkställd när den registreras i 
aktiebolagsregistret samt antecknats i avstämningsregistret.

Aktiekapitalets utveckling sedan 
1 januari 2014
Aktiekapitalet har inte förändrats sedan den 1 januari 2014.

Ägarstruktur
Per den 30 juni 2017 hade Getinge cirka 40 000 aktieägare. 
Största aktieägare var Carl Bennet AB, med cirka 18,1 procent av 
det totala aktiekapitalet och 48,9 procent av rösterna i Getinge. 
Nedan visas bolagets största aktieägare, ägarstruktur i förhål
lande till innehavets storlek per den 30 juni 2017.

Större aktieägare per den 30 juni 2017
Ägare/förvaltare/depåbank Antal A–aktier Antal B–aktier Totalt antal aktier Andel aktier, % Andel röster, %
Carl Bennet AB 15 940 050 27 153 848 43 093 898 18,1 48,9
Franklin Templeton – 20 651 605 20 651 605 8,7 5,4
Invesco – 11 761 622 11 761 622 4,9 3,1
Fjärde APFonden – 8 723 921 8 723 921 3,7 2,3
Abu Dhabi Investment Authority – 6 120 165 6 120 165 2,6 1,6
Fidelity – 5 567 325 5 567 325 2,3 1,5
BlackRock – 4 493 362 4 493 362 1,9 1,2
Vanguard – 4 142 620 4 142 620 1,7 1,1
Folksam – 3 908 777 3 908 777 1,6 1,0
Första APFonden – 3 892 509 3 892 509 1,6 1,0
Totalt tio största aktieägarna 15 940 050 96 415 754 112 355 804 47,1 67,0
Övriga aktieägare – 125 967 573 125 967 573 52,9 33,0
Totalt 15 940 050 222 383 327 238 323 377 100,0 100,0
Källa: Euroclear och Monitor

I Sverige är den lägsta gränsen för anmälningspliktigt innehav (s.k. flaggning) fem procent av samtliga aktier eller av röstetalet för 
 samtliga aktier.
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Egna aktier
Per den 25 augusti 2017 innehade Getinge inte några egna aktier.

Bemyndiganden
Vid Getinges extra bolagsstämma den 15 augusti 2017 bemyndi
gades styrelsen att, under tiden intill bolagets årsstämma 2018, 
besluta om nyemission med företrädesrätt för bolagets aktie
ägare. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras ska 
uppgå till det antal aktier som motsvarar en emissionslikvid om 
cirka 4 miljarder kronor och ska rymmas inom aktiekapitalets 
gränser. Övriga emissionsvillkor ska bestämmas av styrelsen.

Med stöd av extra bolagsstämmans bemyndigande beslutade 
styrelsen för Getinge den 18 augusti 2017 om en nyemission av 
högst 34 046 196 aktier med företrädesrätt för bolagets aktie
ägare, i syfte att genomföra det aktuella erbjudandet.

Aktierelaterade 
incitamentsprogram m.m.
Aktierelaterade incitamentsprogram
Långsiktigt incitamentsprogram 2016
Årsstämman 2016 beslutade om inrättande av ett långsiktigt 
incitamentsprogram, LTIP 2016. Programmet omfattar VD samt 
koncernledningen innefattande 11 personer, samt ytterligare 
högst 75 andra ledande befattningshavare och nyckel personer 

inom koncernen. LTIP 2016 innebär att deltagarna blir berätti
gade till att vederlagsfritt erhålla prestationsaktier om presta
tionsmålet har uppnåtts under prestationsperioden (2016–2018). 
Prestationsmålet för tilldelning av prestationsaktier baseras på 
den av styrelsen fastställda miniminivån respektive övre målni
vån avseende den ackumulerade utvecklingen av vinst per aktie 
under prestationsperioden. Ackumulerad vinst per aktie under 
prestationsperioden ska uppgå till 33 kr. Miniminivån för tilldel
ning av prestationsaktier ska vara att prestationsmålet uppnås 
till minst 90 procent och den övre målnivån för tilldelning ska 
vara att prestationsmålet överskrids med 10 procent eller mer. 
Vid maximal tilldelning av prestationsaktier uppgår antalet aktier 
i LTIP 2016 till 439 390 Getingeaktier av serie B, vilket motsvarar 
en utspädningseffekt om cirka 0,18 procent av aktiekapital och 
0,12 procent av röster baserat på antalet aktier i Getinge per 
dagen för detta prospekt.

Central kontoföring
Getinges aktier är kontoförda i ett avstämningsregister enligt 
lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av 
finansiella instrument. Detta register förs av Euroclear (Euro
clear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm). Aktierna är regist
rerade på person. Inga aktiebrev har utfärdats för aktierna eller 
kommer att utfärdas för de nya aktierna. ISINkoden för Getinges 
aktier av serie A är SE000020216 och ISINkoden för Getinges 
aktier av serie B är SE0000202624.
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Notering och kursutveckling
Getinges aktier av serie B är sedan 1993 noterade på Nasdaq 
Stockholm. Getinge ingår i Large Capsegmentet och handlas 
under kortnamnet GETI B. Diagrammet nedan visar aktiens kurs
utveckling och omsättningsvolym på Nasdaq Stockholm under 
de senaste fem åren (fram till och med 23 augusti 2017). 
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Aktieägaravtal m.m.
Såvitt styrelsen känner till föreligger inte några aktieägaravtal 
eller andra överenskommelser mellan aktieägare i bolaget som 
syftar till gemensamt inflytande över bolaget. Styrelsen känner 
inte heller till några överenskommelser eller motsvarande som 
kan leda till att kontrollen över bolaget förändras.

Aktierna i Getinge är inte föremål för erbjudande som läm
nats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. 
Det har inte förekommit offentliga uppköpserbjudanden ifråga 
om Getinges aktier under det innevarande eller det föregående 
räkenskapsåret.

Utdelningspolicy
Getinges styrelse har antagit en utdelningspolicy som innebär 
att framtida utdelningar kommer att anpassas till Getinges resul
tatnivå, finansiella ställning och framtida utvecklingsmöjligheter. 
Målsättningen är att utdelningen ska motsvara 30–50 procent av 
nettoresultatet.

Utdelningshistorik
SEK 2016 2015 2014
Utdelning per aktie 2,0 2,80 2,80
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Antagen vid extra bolagsstämman 15 augusti 2017.

§1. Firma
Bolagets firma är Getinge AB (publ).

§2. Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands 
län.

§3. Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att – direkt eller indirekt 
genom dotterföretag – bedriva tillverkning och försäljning av 
medicinteknisk utrustning, ävensom idka därmed förenlig 
verksamhet.

§4. Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst sjuttiofemmiljoner (75.000.000) 
kronor och högst trehundramiljoner (300.000.000) kronor.

§5. Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst etthundrafemtiomiljoner 
(150.000.000) och högst sexhundramiljoner (600.000.000).

Aktier av tre slag får ges ut, serie A, serie B och serie C. Aktier 
av serie A får ges ut till ett antal av högst trehundramiljoner 
(300.000.000), aktier av serie B till ett antal av högst trehundra
miljoner (300.000.000) och aktier av serie C till ett antal av högst 
enmiljonfemhundratusen (1.500.000).

Vid röstning på bolagsstämma berättigar aktie av serie A till 
tio (10) röster och aktie av serie B och serie C till en (1) röst.

Aktier av serie C berättigar inte till vinstutdelning. Vid bola
gets upplösning berättigar Caktie till lika del i bolagets tillgångar 
som bolagets aktier av serie A och serie B, dock inte med högre 
belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde.

Bolagets styrelse äger besluta om minskning av aktiekapital 
genom inlösen av samtliga aktier av serie C. Vid beslut om inlö
sen skall innehavare av aktier av serie C vara skyldig att låta lösa 
in sina samtliga aktier av serie C för ett belopp som motsvarar 
kvotvärdet. Utbetalning av inlösenbeloppet skall ske snarast.

Aktie av serie C, som innehas av bolaget självt skall, på begä
ran av styrelsen, kunna omvandlas till aktie av serie B. Omvand
lingen skall därefter utan dröjsmål anmälas för registrering hos 
Bolagsverket och är verkställd när den registreras i aktiebolags
registret samt antecknats i avstämningsregistret.

På begäran av en aktieägare skall aktier av serie A (en eller 
flera), tillhöriga den aktieägaren, omvandlas till aktier av serie 
B. Begäran om omvandling, som skall vara skriftlig och ange 
det antal aktier som skall omvandlas, skall göras hos styrelsen. 
Omvandlingen skall därefter utan dröjsmål anmälas för regist
rering hos Bolagsverket och är verkställd när den registreras i 
aktiebolagsregistret samt antecknats i avstämningsregistret. 

§6. Företrädesrätt vid ökning av aktiekapitalet
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittnings
emission ge ut nya aktier av serie A, serie B och serie C, skall 
ägare av aktier av serie A, serie B och serie C äga företrädesrätt 
att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det 
antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier 
som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas 
samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om 
inte hela antalet som tecknas på grund av den subsidiära företrä
desrätten kan ges ut, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i 
förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta 
inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittnings
emission ge ut aktier endast av serie A, serie B eller serie C, skall 
samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A, serie B 
eller serie C, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande 
till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittnings
emission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har 
aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om 
emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på 
grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna kon
vertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna 
kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i 
möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittnings
emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall 
nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det 
antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid 
skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier 
av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon 
inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erfor
derlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§7. Styrelse
Styrelsen skall, utöver de ledamöter som enligt lag kan utses av 
annan än bolagsstämman, bestå av lägst tre och högst tio leda
möter med högst tio suppleanter. Ledamöter och suppleanter 
väljs på bolagsstämma för tiden intill slutet av den första års
stämma som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs.

§8. Revisorer
Bolaget skall antingen ha en eller två revisorer med högst två 
suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

Bolagsordning
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§9. Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post 
och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig 
på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i 
Svenska Dagbladet.

Aktieägare, som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstäm
man, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning 
av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före 
stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som 
anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte 
vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, 
julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte var
dagen före stämman.

Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast 
om aktieägaren anmält antalet biträden, högst två, på det sätt 
som anges i föregående stycke.

§10. Bolagsstämma
Bolagsstämma ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte 
eller i Halmstads kommun, Hallands län. Styrelsens ordförande 
eller den styrelsen därtill utsett skall öppna bolagsstämman och 
leda förhandlingarna intill dess ordförande valts.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till 
behandling:
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning för stämman
4. Val av två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisions

berättelsen samt koncernredovisningen och 
koncernrevisionsberättelsen

7. Beslut i fråga om 
 a. fastställande av resultaträkningen och balans

räkningen samt koncernresultaträkningen och 
koncernbalansräkningen,

 b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt 
den fastställda balansräkningen, 

 c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande 
direktör

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelse
suppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter, som 
skall utses av stämman

9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revi

sorer och revisorssuppleanter
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktie

bolagslagen (2005:551)

§11. Fullmaktsinsamling och poströstning
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges 
i 7 kap. 4 § 2 st. aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna 
skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

§12. Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderåret.

§13. Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister 
enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
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Allmän bolags- och 
koncerninformation
Bolagets firma (tillika handelsbeteckning) är Getinge AB (publ). 
Getinges organisationsnummer är 5564085032 och styrelsen 
har sitt säte i Göteborgs kommun. Bolaget bildades i Sverige den 
10 oktober 1990 och registrerades hos Bolagsverket den 16 okto
ber 1990. Bolaget har bedrivit verksamhet sedan dess. Bolaget är 
ett svenskt publikt aktiebolag som regleras av aktiebolagslagen.

Getinge AB är moderbolag i koncernen, som består av cirka 
190 legala enheter i 44 länder. I tabellen nedan redovisas de 
viktigaste koncernföretagen. Getinges innehav i intresseföretag 
bedöms inte vara av väsentlig betydelse för Getinges finansiella 
ställning eller resultat.

Dotterföretag
 Andel aktier  
Land och röster, %

Maquet Cardiovascular US Sales LLC USA 100
Maquet Cardiovascular LLC USA 100
ArjoHuntleigh Branch Storbritannien 100
ArjoHuntleigh Inc USA USA 100
Maquet Critical Care AB Sverige 100
Getinge USA, Inc. USA 100
Maquet Cardiopulmonary GmbH Tyskland 100
MAQUET GmbH Tyskland 100
MAQUET Vertrieb und Service 
Deutschland GmbH

Tyskland 100

Maquet Japan K.K. Japan 100
Maquet SAS Frankrike 100
ArjoHuntleigh UK Branch Storbritannien 100
Maquet Middle East FZLLC Förenade 

Arabemiraten
100

ArjoHuntleigh Polska Sp. z o.o. Polen 100
Maquet (Shanghai) Medical 
Equipment Co., Ltd

Kina 100

Väsentliga avtal
Nedan anges de väsentliga avtal som Getinge ingått under de 
senaste två åren samt andra avtal som Getinge ingått och som 
innehåller rättigheter eller förpliktelser som är av väsentlig 
betydelse för Getinge (i båda fallen med undantag för avtal som 
ingåtts i den löpande affärsverksamheten).

Förvärv och avyttringar
Förvärv av verksamheter har under lång tid utgjort en 
väsentlig del av Getinges tillväxtstrategi och Getinge har i 
enlighet med denna strategi genomfört ett flertal förvärv 
sedan 1 januari 2014. Inget av dessa förvärvsavtal innehåller 
några rättigheter eller förpliktelser som är materiella i förhål
lande till koncernen. För ytterligare information om dessa 
förvärv samt förvärv före denna period se ”Förvärvshistorik” i 
avsnittet ”Verksamhetsbeskrivning”.

Kreditavtal
Se ”Kreditfaciliteter och lån” i avsnittet ”Kapitalstruktur och 
annan finansiell information” för information om koncernens 
väsentliga kreditavtal.

Teckningsåtaganden och 
emissionsgarantier
Teckningsåtagande
Carl Bennet AB, största aktieägare i Getinge – som innehar 
aktier motsvarande 18,1 procent av det totala antalet aktier och 
48,9 procent av rösterna i bolaget – har åtagit sig att utnyttja 
sin företrädesrätt i nyemissionen och därmed teckna nya aktier 
motsvarande sin ägarandel i bolaget, dvs. motsvarande totalt 18,1 
procent av nyemissionen. Ingen ersättning utgår för detta teck
ningsåtagande. Teckningsåtagandet är inte säkerställt.

Berörd aktieägare har även åtagit sig att, fram till och med 
den sista dagen i teckningstiden för företrädesmissionen, inte 
minska sitt innehav i bolaget.

Garantiåtagande
I tillägg till ovan teckningsåtagande har Carl Bennet AB garan
terat teckning av resterande aktier i nyemissionen som inte 
tecknas och betalas av andra, till ett sammanlagt belopp om 
högst cirka 3 542 Mkr, motsvarande cirka 81,9 procent av nyemis
sionen. Getinge ska för detta garantiåtagande erlägga ersättning 
om 1 procent av garanterat belopp, totalt cirka 35 Mkr. Eventuell 
tilldelning av aktier som tecknas i enlighet med garantiåtagan
det kommer att ske i enlighet med de principer som beskrivs 
under ”Tilldelning av nya aktier tecknade utan stöd av tecknings-
rätter” i avsnittet ”Villkor och anvisningar”.

Garantiåtagandet är villkorat av att beslut om nyemissionen 
fattas senast 30 september 2017. Detta villkor är uppfyllt i och 
med styrelsens nyemissionsbeslut den 18 augusti 2017 baserat 
på bolagsstämmans bemyndigande av den 15 augusti 2017.

Ej säkerställda åtaganden
Ovan nämnda tecknings och garantiåtaganden är inte formellt 
säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller något 
liknande arrangemang. Följaktligen finns det en risk att Carl 
Bennet AB helt eller delvis inte kommer att kunna uppfylla 
sina åtaganden. Se även ”Om lämnade tecknings- och garanti-
åtaganden, vilka inte är formellt säkerställda, inte uppfylls kan 
detta inverka negativt på Getinges möjligheter att genomföra 
före trädes emissionen” i avsnittet ”Riskfaktorer”. Styrelsen för 
Getinge bedömer dock att Carl Bennet AB har god kreditvärdig
het och således kommer att kunna infria sina åtaganden enligt 
ovan via befintlig kassa och beviljade kreditlimiter hos SEB och 
Svenska Handelsbanken.

Legala frågor och komplet-
te rande information
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Totala åtaganden
Sammantaget uppgår de totala tecknings och garantiåtagan
de na till 100 procent av nyemissionen, med den fördelning som 

framgår av följande tabell. Åtagandena från Carl Bennet AB 
lämnades i samband med att Getinge offentliggjorde planerna 
avseende nyemissionen den 14 juni 2017.

Aktieägare Befintligt innehav

Teckningsåtagande 
(företrädesrätt), andel 

av nyemis sionen, %
Garanti– 

åtagande, SEK

Garantiåtagande, 
andel av nyemis-

sionen, %

Totalt åtagande, 
andel av nyemis-

sionen, %
Carl Bennet AB1) 43 093 8982) 18,1 3 542 020 475 81,9 100
1)  Box 7171, SE402 33 Göteborg.
2)  Varav 15 940 050 aktier av serie A och 27 153 848 aktier av serie B.

Avsiktsförklaringar
Fjärde APfonden – som per den 30 juni 2017 innehade aktier 
motsvarande 3,7 procent av det totala antalet aktier och 2,3 
procent av antalet röster i bolaget – har meddelat sin avsikt att 
teckna nya aktier motsvarande sin ägarandel i nyemissionen.

Rättsliga förfaranden och 
skiljeförfaranden
Koncernen bedriver verksamhet i flera länder och inom ramen 
för den löpande verksamheten är koncernen från tid till annan 
föremål för utredningar, tvister, krav och administrativa för
faran den. Sådana utredningar, tvister och förfaranden kan bli 
tidskrävande och långdragna, kan störa normal verksamhet, 
påverka kundrelationer negativt och resultera i administrativa 
och/eller straffrättsliga sanktioner och åtgärder liksom andra 
betydande kostnader sammanhängande därmed. Om ansvar 
skulle utdömas för Getinge i sådana tvister eller förfaranden 
finns det en risk att eventuella påföljder i sin helhet inte täcks 
av Getinges försäkringar (se vidare avsnittet ”Riskfaktorer”). I 
det följande beskrivs de tvister som bedöms vara av väsentlig 
betydelse för Getinge och som nyligen haft en ogynnsam utgång 
eller utveckling, eller som bedöms kunna få en ogynnsam utgång 
eller utveckling, vilket skulle kunna få en väsentligt negativ effekt 
på Getinges finansiella ställning eller lönsamhet. Utöver vad som 
anges nedan har Getinge inte varit part i några rättsliga förfaran
den eller skiljeförfaranden (inklusive ännu icke avgjorda ärenden 
eller sådana som Getinge är medvetet om kan uppkomma) under 
de senaste tolv månaderna, som nyligen haft eller skulle kunna 
få betydande effekter på Getinges finansiella ställning eller 
lönsamhet.

Förfarandet vid den brasilianska 
konkurrensmyndigheten
För närvarande är två av Getinges dotterbolag i Brasilien, Maquet 
Cardiopulmonary do Brasil Indústria e Comércio Ltda och 
Maquet do Brasil Equipamentos Médicos Ltda, och anställda i 
dessa bolag, föremål för utredning av den brasilianska konkur
rensmyndigheten (General Superintendence of the Adminis
trative Council for Economic Defense) för bland annat påstådd 
manipulation av anbudsförfaranden och påstådd kartellbildning 
under tidsperioden mellan år 2000 och 2015. Utredningen är en 
del av pågående statliga utredningar gällande kartellbildning 
relaterat till försäljning av medicinsk utrustning som genom
förs av brasilianska myndigheter. Enligt ett pressmeddelande 
från myndigheten omfattas totalt 46 företag, 80 personer och 
industriorganisationen Associação Brasileira de Importadores e 
Distribuidores de Implantes (ABRAIDI) av utredningen. Getinge 
har beslutat sig för att initiera en intern granskning och samar
beta med relevanta myndigheter. Getinge bedömer i nuläget att 

resultatet av de pågående utredningarna inte kommer att ha 
någon väsentlig finansiell effekt för koncernen, men det kan i 
detta tidiga skede av processen inte uteslutas. 

FDA-förfarandet
Under 2013, och åren dessförinnan, inspekterade amerikanska 
FDA (Food and Drug Administration) ett antal av Medical 
Systems (idag Acute Care Therapies) tillverkningsenheter. 
Inspektionerna ledde till att frågor väcktes hos FDA avseende 
bolagens rutiner och processer inom kvalitetsledningssystemet. 
Ett omfattande internt arbete för att stärka kvalitetslednings
systemet startade omgående, och parallellt inleddes en dialog 
med FDA. 

Dialogen resulterade i ett frivilligt förlikningsavtal vilket 
formellt godkändes av den federala domstolen i New Hampshire 
i februari 2015. Innehållet i förlikningsavtalet handlar om att lyfta 
nivån på kvalitetsledningssystemet och därefter visa för FDA 
att nivån upprätthålls. Avtalet omfattar tillverkningsenheterna i 
amerikanska Hudson (New Hampshire) och Wayne (New Jersey), 
samt tyska Rastatt och Hechingen, och innebär att FDA under 
förlikningsavtalets löptid kommer att övervaka utvecklingen, 
bland annat genom tredjepartsinspektioner av de produktions
enheter som omfattas av avtalet. Det ska noteras att FDA även 
låter genomföra inspektioner av andra produktionsenheter, såväl 
Getinges som andra leverantörers, med verksamhet som riktas 
mot den amerikanska marknaden, dock ej med samma frekvens 
som av de enheter som omfattas av förlikningsavtalet. 

Getinge har stort fokus på att höja nivån på kvalitetslednings
systemet, och under 2015 intensifierades arbetet med kvalitet 
och efterlevnad av gällande regelverk genom att en ny global 
funktion inrättades, som rapporterar direkt till VD. Under 2016 
lanserades ett nytt system för kvalitets, miljö och verksamhets
styrning kallat GetAligned, som bland annat samlar dokumenta
tion och gemensamma processer för koncernen. Under hösten 
2016 infördes en ny styr och organisationsmodell för de enheter 
som omfattas av förlikningsavtalet. Förändringen bidrar till att 
ytterligare tydliggöra ansvar och befogenheter, samt skapa ökad 
kontroll i det pågående förbättringsarbetet för att möta uppsatta 
tidsramar.

Förlikningsavtalet består av ett antal faser, och det förväntas 
fortsätta vara i kraft under flera år. Förlikningsavtalet innebär 
att de namngivna dotterbolagen till Getinge regelbundet måste 
rapportera hur förbättringsarbetet framskrider samt genomföra 
årliga, obligatoriska tredjepartsinspektioner. Enheterna befinner 
sig i olika faser i relation till deras respektive förbättringspro
gram. Produktionsenheterna i USA utvecklas i enlighet med 
plan. I Hechingen och Rastatt, där situationen är mer komplex, 
har en omplanering av förbättringsprogrammet genomförts 
under andra kvartalet 2017. 

Enligt förlikningsavtalet är det möjligt för enheten i Hudson 
att flytta verksamhet till en annan plats. Även en sådan ny 
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tillverkningsplats kommer att omfattas av förlikningsavtalet. I 
anledning av förflyttning av viss produktion från Hudson till en 
tillverkningsenhet i Merrimack (New Hamphire) omfattas även 
denna enhet av förlikningsavtalet.

Under 2014 reserverade Getinge 995 Mkr avseende förbätt
ringsåtgärder för att stärka kvalitetsledningssystemet inom 
dåvarande Medical Systems och under 2016 reserverades ytter
ligare 400 Mkr för detta ändamål. Under perioden 1 januari–30 
juni 2017 har 141 Mkr tagits i anspråk för förbättringsåtgärder 
inom ramen för åtgärdsprogrammet. Den 17 juli 2017 offentlig
gjorde Getinge att omplaneringen av förbättringsprogrammet 
i Hechingen genomförts och att koncernen har beslutat om en 
avsättning om ytterligare 488 Mkr för att genomföra de nödvän

diga förändringarna. De ökade kostnaderna är främst relaterade 
till utökad personalstyrka och processvalidering och efter denna 
avsättning uppgår koncernens outnyttjade reserv till 710 Mkr. De 
totala kostnaderna för åtgärdsprogrammet uppgår därmed till 
1 983 Mkr, varav 1 883 Mkr avser åtgärdsprogrammet och 100 Mkr 
straffavgifter.

Genomförandet av det fortsatta förbättringsarbetet och 
utfallet av framtida inspektioner kommer att avgöra om ytterli
gare åtgärder eller investeringar behövs för att möta FDA:s krav 
och förväntningar. Getinge kan därmed i dagsläget inte utesluta 
att ytterligare sanktioner och kostnader kan komma att belasta 
Getinges dotterbolag.

Transaktioner med närstående
I tabellen nedan redovisas transaktioner mellan Getinge och 
närstående under räkenskapsåren 2014–2016 samt perioden 
januari–juni 2017. Inga närståendetransaktioner som enskilt eller 

tillsammans är väsentliga för bolaget har ägt rum efter den 30 
juni 2017 (notera dock den ersättning som utgår till Carl Bennet 
AB under avsnittet ”Garantiåtagande” ovan). 

MSEK jan–jun 2017 2016 2015 2014
Koncernintern försäljning1) 10 405 19 332 19 554 17 746
Carl Bennet AB (omkostnader relaterade till ordförandeuppdrag) 1 1 1 1
Totalt 10 406 19 333 19 555 17 747
1) Avser huvudsakligen koncerninternförsäljning från fabriker till säljbolag.

Se även not 29 på s. 78 i årsredovisningen för 2016. För information om ersättning till styrelsens ledamöter och koncernledningen, se 
avsnittet ”Styrelse, koncernledning och revisor”.

Rådgivare m.m.
Getinges finansiella rådgivare i samband med nyemissionen är 
SEB. SEB (samt till SEB närstående företag) har tillhandahållit, 
och kan i framtiden komma att tillhandahålla, olika bank, finan
siella, investerings, kommersiella och andra tjänster åt Getinge 
för vilka de erhållit, respektive kan komma att erhålla, ersättning. 
SEB samt vissa till dem närstående är dessutom långivare och/
eller förmedlare av lån beviljade till Getinge. 

Mannheimer Swartling Advokatbyrå och Alston & Bird LLP är 
Getinges legala råd givare i samband med nyemissionen.

Införlivande genom hänvisning 
m.m.
Getinges finansiella rapporter för räkenskapsåren 2014–2016 
införlivas genom hänvisning och utgör följaktligen en del av 
detta prospekt samt ska läsas som en del härav. Dessa finan
siella rapporter återfinns i Getinges årsredovisningar för räken
skapsåren 2016, 2015 och 2014:

 ● Årsredovisningen 2016:45) förvaltningsberättelse (s. 42–44), 
koncernens resultaträkning (s. 55), koncernens rapport över 
totalresultat (s. 55), koncernens balansräkning (s. 56), koncer
nens rapport över förändringar i eget kapital (s. 57), koncer
nens kassaflödesanalys (s. 58) och noter (s. 59–78) samt revi
sionsberättelse (s. 8688).

 ● Årsredovisningen 2015:46) förvaltningsberättelse (s. 38–43), 
koncernens resultaträkning (s. 55), koncernens rapport 
över totalresultat (s. 55), koncernens balansräkning (s. 56), 
koncernens rapport över förändringar i eget kapital (s. 57), 
koncernens kassaflödesanalys (s. 58) och noter (s. 59–77) 
samt revisionsberättelse (s. 85).

 ● Årsredovisningen 2014:47) förvaltningsberättelse (s. 52–55), 
koncernens resultaträkning (s. 67), koncernens rapport 
över totalresultat (s. 67), koncernens balansräkning (s. 68), 
koncernens rapport över förändringar i eget kapital (s. 69), 
koncernens kassaflödesanalys (s. 70) och noter (s. 71–90) 
samt revisionsberättelse (s. 98).

De delar i respektive årsredovisning som det ej hänvisas till 
innehåller information som inte är relevant för erbjudandet. Kon
cernens finansiella rapporter för räkenskapsåren 2014–2016 har 
reviderats av bolagets revisor. Koncernens finansiella rapporter 
för perioden januari–juni 2017 har inkluderats i sin helhet i detta 
prospekt (s. 91114) och har inte reviderats eller granskats av 
bolagets revisor. 

45) https://www.getinge.com/siteassets/aboutus/investors/reportspresentations/reports/annualreports/swe/Getinge_Arsredovisning_2016
46) https://www.getinge.com/siteassets/aboutus/investors/reportspresentations/reports/annualreports/swe/getinge_2015_swe_low_final.pdf
47) https://www.getinge.com/siteassets/aboutus/investors/reportspresentations/reports/annualreports/swe/getinge_swe_low_final.pdf
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Tillgängliga handlingar
Följande handlingar (med undantag för dotterföretags årsredo
visningar) finns tillgängliga i elektronisk form på Getinges 
hemsida, www...getinge.com. Kopior av samtliga handlingar hålls 
också tillgängliga på Getinges huvudkontor, Lindholmspiren 7 i 
Göteborg, under prospektets giltighetstid (ordinarie kontorstid 
på vardagar).

 ● Getinges bolagsordning.
 ● Getinges och dess dotterföretags årsredovisningar för räken

skapsåren 2014–2016 (inklusive revisionsberättelser).
 ● Getinges delårsrapport för perioden januari–juni 2017.
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Fysiska personer
Kapitalvinstbeskattning
När marknadsnoterade aktier eller andra delägarrätter, till 
exempel teckningsrätter, säljs eller på annat sätt avyttras kan 
en skatte pliktig kapitalvinst eller en avdragsgill kapitalförlust 
uppstå. Kapitalvinster beskattas i inkomstslaget kapital med en 
skattesats om 30 procent. Kapitalvinsten eller kapitalförlusten 
beräknas normalt som skillnaden mellan försäljningsersätt
ningen, efter avdrag för försäljningsutgifter, och omkostnads
beloppet (för särskild information om omkostnadsbeloppet för 
teckningsrätter se ”Utnyttjande och avyttring av tecknings -
rätter” nedan). Omkostnadsbeloppet för alla delägarrätter av 
samma slag och sort beräknas gemensamt med tillämpning av 
genomsnittsmetoden. Det bör noteras att BTA (betalda teck
nade aktier) därvid inte anses vara av samma slag och sort som 
de aktier vilka berättigade till företräde i nyemissionen förrän 
beslutet om före trädes emission registrerats vid Bolagsverket.

Vid försäljning av marknadsnoterade aktier, som till exempel 
aktier i bolaget, får omkostnadsbeloppet alternativt bestämmas 
enligt schablonmetoden till 20 procent av försäljningsersätt
ningen efter avdrag för försäljningsutgifter.

Kapitalförluster på marknadsnoterade aktier och andra 
marknadsnoterade delägarrätter är fullt ut avdragsgilla mot 
skattepliktiga kapitalvinster på aktier och mot andra marknads
noterade delägarrätter, förutom andelar i värdepappersfonder 

eller specialfonder som endast innehåller svenska fordrings
rätter, så kallade räntefonder. Kapitalförluster på aktier eller 
andra delägarrätter som inte kan kvittas på detta sätt får dras 
av med upp till 70 procent mot övriga inkomster i inkomstslaget 
kapital. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges 
skattereduktion mot kommunal och statlig inkomstskatt samt 
fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Skattereduktion 
medges med 30 procent av den del av underskottet som inte 
överstiger 100 000 kr och 21 procent av resterande del. Ett sådant 
underskott kan inte sparas till senare beskattningsår.

Skatt på utdelning
För privatpersoner beskattas utdelning i inkomstslaget kapital 
med en skattesats om 30 procent. För fysiska personer som är 
bosatta i Sverige innehålls normalt preliminärskatt avseende 
utdelning med 30 procent. Den preliminära skatten innehålls 
av Euroclear eller, när det gäller förvaltarregistrerade aktier, av 
förvaltaren.

Utnyttjande och avyttring av teckningsrätter
Utnyttjande av teckningsrätter utlöser ingen beskattning. 
Anskaffningsutgiften för en aktie utgörs av emissionskursen. 
Om teckningsrätter som utnyttjas för teckning av aktier förvär
vats genom köp eller på liknande sätt (dvs. som inte har erhållits 

Vissa skattefrågor

Vissa skattefrågor i Sverige
Nedan följer en sammanfattning av vissa skattekonsekvenser av det aktuella erbjudandet att 
teckna nya aktier till innehavare av aktier och teckningsrätter i bolaget. Sammanfattningen 
gäller endast obegränsat skattskyldiga fysiska personer och aktiebolag om inte annat anges. 
Sammanfattningen är baserad på gällande lagstiftning och är endast avsedd som allmän 
information. Sammanfattningen omfattar inte värdepapper som innehas av handelsbolag 
eller som innehas som lagertillgångar i näringsverksamhet. Vidare omfattas inte de särskilda 
reglerna för skattefri utdelning och kapitalvinst (inklusive avdragsförbud vid kapitalförlust) i 
bolagssektorn som kan bli tillämpliga då aktieägare innehar aktier eller teckningsrätter som anses 
näringsbetingade. Inte heller omfattas de särskilda regler som kan bli tillämpliga på innehav i bolag 
som är eller tidigare har varit s.k. fåmansföretag eller på aktier som förvärvats med stöd av s.k. 
kvalificerade andelar i fåmansföretag. Sammanfattningen omfattar inte heller aktier eller andra 
delägarrätter som förvaras på ett s.k. investeringssparkonto och som omfattas av särskilda regler 
om schablonbeskattning. Särskilda skatteregler gäller för vissa typer av skattskyldiga, exempelvis 
investmentföretag och försäkringsföretag. Beskattningen av varje enskild aktieägare beror på 
dennes speciella situation. Varje innehavare av aktier och teckningsrätter bör därför rådfråga en 
skatterådgivare för att få information om de särskilda konsekvenser som kan uppstå i det enskilda 
fallet, inklusive tillämpligheten och effekten av utländska regler och skatteavtal.
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baserat på innehav av befintliga aktier) får teckningsrätternas 
omkostnadsbelopp beaktas vid beräkning av omkostnadsbelop
pet för förvärvade aktier.

För aktieägare som inte önskar utnyttja sin företrädesrätt att 
delta i nyemissionen och avyttrar sina teckningsrätter beräknas 
en kapitalvinst eller kapitalförlust. Teckningsrätter som grundas 
på innehav av befintliga aktier anses anskaffade för 0 kr. Hela 
försäljningsersättningen efter avdrag för utgifter för avyttringen 
ska således tas upp till beskattning. Schablonmetoden får inte 
tillämpas i detta fall. Omkostnadsbeloppet för de ursprungliga 
aktierna påverkas inte.

För teckningsrätter som förvärvats genom köp eller på lik
nande sätt utgör vederlaget anskaffningsutgift. Schablonmeto
den får användas vid avyttring av marknadsnoterade tecknings
rätter i detta fall. En teckningsrätt som varken utnyttjas eller säljs 
och därför förfaller anses avyttrad för 0 kr.

Aktiebolag
Skatt på kapitalvinster och utdelning
För ett aktiebolag beskattas alla inkomster, inklusive skatteplik
tig kapitalvinst och utdelning, i inkomstslaget näringsverksam
het med 22 procent. Kapitalvinster och kapitalförluster beräknas 
på samma sätt som beskrivits ovan avseende fysiska personer. 
Avdragsgilla kapitalförluster på aktier eller andra delägarrätter 
får endast dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på sådana 
värdepapper. En sådan kapitalförlust kan även, om vissa villkor 
är uppfyllda, kvittas mot kapitalvinster i bolag inom samma 
koncern, under förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger 
mellan bolagen. En kapitalförlust som inte kan utnyttjas ett 
visst år får sparas och kvittas mot skattepliktiga kapitalvinster 
på aktier och andra delägarrätter under efterföljande beskatt
ningsår utan begränsning i tiden.

Utnyttjande och avyttring av teckningsrätter
Utnyttjande av teckningsrätter utlöser ingen beskattning. 
Anskaffningsutgiften för en aktie utgörs av emissionskursen. 
Om teckningsrätter som utnyttjas för teckning av aktier förvär
vats genom köp eller på liknande sätt (dvs. som inte har erhållits 
baserat på innehav av befintliga aktier) får teckningsrätternas 
omkostnadsbelopp beaktas vid beräkning av omkostnads
beloppet för förvärvade aktier.

För aktieägare som inte önskar utnyttja sin företrädesrätt att 
delta i nyemissionen och avyttrar sina teckningsrätter beräknas 
en kapitalvinst eller kapitalförlust. Teckningsrätter som grundas 
på innehav av befintliga aktier anses anskaffade för 0 kr. Hela 
försäljningsersättningen efter avdrag för utgifter för avyttringen 

ska således tas upp till beskattning. Schablonmetoden får inte 
tillämpas i detta fall. Omkostnadsbeloppet för de ursprungliga 
aktierna påverkas inte.

För teckningsrätter som förvärvats genom köp eller på lik
nande sätt utgör vederlaget anskaffningsutgift. Schablonmeto
den får användas vid avyttring av marknadsnoterade tecknings
rätter i detta fall. En teckningsrätt som varken utnyttjas eller säljs 
och därför förfaller anses avyttrad för 0 kr.

Särskilda skattefrågor för innehavare av aktier och 
teckningsrätter som är begränsat skattskyldiga i 
Sverige
Kupongskatt
För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som 
erhåller utdelning på aktier i ett svenskt aktiebolag uttas normalt 
svensk kupongskatt. Skattesatsen är 30 procent. Skattesatsen 
är dock i allmänhet reducerad genom skatteavtal som Sverige 
ingått med andra länder för undvikande av dubbelbeskattning. 
Flertalet av Sveriges skatteavtal möjliggör nedsättning av den 
svenska skatten till avtalets skattesats direkt vid utdelnings
tillfället om erforderliga uppgifter om den utdelningsberättigade 
föreligger. I Sverige verkställs avdraget för kupongskatt normalt 
av Euroclear eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, av för
valtaren. Erhållandet av teckningsrätter utlöser ingen skyldighet 
att erlägga kupongskatt.

I de fall 30 procent kupongskatt innehållits vid utbetalning till 
en person som har rätt att beskattas enligt en lägre skattesats 
eller för mycket kupongskatt annars innehållits, kan återbetal
ning begäras hos Skatteverket före utgången av det femte kalen
deråret efter utdelningen.

Kapitalvinstbeskattning
Innehavare av aktier och teckningsrätter som är begränsat skatt
skyldiga i Sverige och vars innehav inte är hänförligt till ett fast 
driftställe i Sverige kapitalvinstbeskattas normalt inte i Sverige 
vid avyttring av sådana värdepapper. Innehavarna kan emellertid 
bli föremål för beskattning i sin hemviststat. Enligt en särskild 
skatteregel kan emellertid fysiska personer som är begränsat 
skattskyldiga i Sverige bli föremål för svensk beskattning vid 
försäljning av vissa värdepapper (såsom aktier, BTA och teck
ningsrätter) om de vid något tillfälle under avyttringsåret eller 
något av de tio föregående kalenderåren har varit bosatta eller 
stadigvarande vistats i Sverige. Tillämpligheten av denna regel 
kan begränsas av skatteavtal mellan Sverige och andra länder.
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Fysiska personer
Försäljning av aktier
Kapitalvinster från försäljning av aktier beskattas i Danmark som 
aktieinkomster med en skattesats om 27 procent upp till 51 700 
DKK för 2017 (totalt 103 400 DKK för samboende makar) och med 
en skattesats om 42 procent för aktieinkomster överstigande 
51 700 DKK (överstigande totalt 103 400 DKK för samboende 
makar). Beloppen justeras årligen och omfattar samtliga aktie
inkomster (dvs. kapitalvinster och utdelningar som härrör från 
den fysiska personen respektive de samboende makarna).

Kapitalvinster och kapitalförluster vid avyttring av aktier 
upptagna till handel på en reglerad marknad beräknas som 
skillnaden mellan anskaffningsutgiften och försäljningspriset. 
Anskaffningsutgiften bestäms normalt genom en så kallad 
genomsnittsmetod, som innebär att varje aktie anses förvärvad 
till ett pris motsvarande den genomsnittliga anskaffningsutgif
ten för investerarens samtliga aktier i det emitterande bolaget.

Kapitalförluster vid avyttring av aktier som är upptagna till 
handel på en reglerad marknad kan endast kvittas mot andra 
aktieinkomster från aktier som är upptagna till handel på en 
reglerad marknad (dvs. erhållna utdelningar och kapitalvinster 
från avyttring av aktier upptagna till handel på reglerad mark
nad). Outnyttjade förluster kvittas automatiskt mot samboende 
makes aktieinkomster från aktier som är upptagna till handel på 
en reglerad marknad och ytterligare förluster kan sparas på obe
gränsad tid och kvittas mot framtida aktieinkomster från aktier 
som är upptagna till handel på en reglerad marknad.

Kapitalförluster på aktier upptagna till handel på en reglerad 
marknad kan endast kvittas mot kapitalvinster och utdelningar 
om den danska skattemyndigheten erhållit viss information 

kring ägandet av aktierna. Danska värdepappersmäklare är skyl
diga att rapportera denna information till den danska skattemyn
digheten. Är innehavet inte förmedlat genom en dansk värde
pappersmäklare måste uppgifter om exempelvis kvantitet och 
anskaffningsutgift rapporteras manuellt av den skattskyldige till 
den danska skattemyndigheten senast när inkomstdeklaratio
nen ska lämnas in för förvärvsåret. Lämnas inte informationen in 
i tid kan den danska skattemyndigheten komma att neka kvitt
ning eller att förluster sparas.

Utdelning
Utdelningar utbetalda till fysiska personer med skattemässig 
hemvist i Danmark beskattas som aktieinkomst enligt beskriv
ningen ovan. All aktieinkomst ska inkluderas i beräkningen 
för huruvida trösklarna som angivits ovan är överskridna. Om 
svensk skatt erlagts på utdelningen kan en skattskyldig i Dan
mark avräkna den svenska skatten mot skatt att betala i Dan
mark. Enligt det nordiska skatteavtalet kan avräkningen dock 
inte överstiga 15 procent av utdelningens bruttobelopp.

Företag
Försäljning av aktier
För beskattningsändamål görs vid en avyttring av aktier för 
juridiska aktieägare en särskild klassificering mellan dotter
bolagsaktier, koncernaktier, skattebefriade portföljsaktier och 
skattepliktiga portföljsaktier:

”Dotterbolagsaktier” definieras normalt som aktier där 
ägaren innehar minst 10 procent av det nominella aktiekapitalet i 
det emitterande bolaget.

Vissa skattefrågor i Danmark
Denna sammanfattning beskriver vissa danska inkomstskattefrågor avseende erbjudandet 
att teckna nya aktier för aktieägare och innehavare av teckningsrätter i bolaget. Nedan är 
endast en allmän information och utgör inte en heltäckande skatte- eller juridisk rådgivning. 
Sammanfattningen omfattar därför inte samtliga möjliga skattekonsekvenser som kan bli följden 
av en investering i aktierna. Beskrivningen nedan är baserad på gällande skattelagstiftning i 
Danmark vid tidpunkten för detta prospekt, men lagstiftningen kan komma att förändras med 
eventuell retroaktiv effekt. Uttalandena nedan avser inte investerare som omfattas av särskilda 
skatteregler och är därför inte relevant för vissa typer av investerare, exempelvis investerare 
som omfattas av den danska lagen om skatt på pensionsavkastningar (Danish Tax on Pension 
Yields Act), professionella investerare, vissa institutionella investerare, försäkringsbolag, 
pensionsbolag, banker, fondkommissionärer och investerare som är skattskyldiga för avkastning 
på pensionsinvesteringar. Nedan omfattar inte heller fysiska personer eller bolag som bedriver 
verksamhet som utgör värdepappershandel. Vidare är nedan endast relevant för direkta ägare av 
aktier och förutsätter att aktieägarna är de verkliga ägarna av aktierna och berättigade till eventuell 
utdelning på dessa. Försäljningar av aktier antas vara försäljningar till tredje part. Eftersom 
sammanfattningen är allmän och inte utgör en heltäckande skatte- eller juridisk rådgivning, 
bör potentiella investerare konsultera sina skatterådgivare vid förvärv, innehav och avyttring av 
aktierna då investerares specifika situation kan påverka den skatterättsliga bedömningen. Vidare 
bör investerare som kan komma att beröras av skattelagstiftningen i andra jurisdiktioner rådfråga 
sina skatterådgivare kring skattekonsekvenser för deras unika förhållanden då dessa konsekvenser 
kan avvika betydligt från vad som beskrivs nedan.
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”Koncernaktier” definieras normalt som aktier i ett bolag i 
vilket ägaren och det emitterande bolaget är föremål för dansk 
gemensam beskattning eller som uppfyller kraven för internatio
nell gemensam beskattning enligt dansk skattelagstiftning.

”Skattebefriade portföljaktier” definieras normalt som aktier 
som inte är upptagna till handel på en reglerad marknad och där 
ägarens innehav uppgår till mindre än 10 procent av det nomi
nella aktiekapitalet i det emitterande bolaget.

”Skattepliktiga portföljaktier” definieras som aktier som inte 
faller inom någon av kategorierna dotterbolagsaktier, koncern
aktier eller skattebefriade portföljaktier.

Det finns även skatteflyktsbestämmelser avseende tillfälliga 
holdingbolag som innebär att dotterbolagsaktier och koncern
aktier kan under vissa omständigheter omklassificeras till 
portföljaktier.

Nedan beskrivs generella regler tillämpliga för skattepliktiga 
portföljaktier.

Kapitalvinster vid avyttring av skattepliktiga portföljaktier 
upptagna till handel på en reglerad marknad beskattas normalt 
med en skattesats om 22 procent oberoende av ägandeperiod. 
Kapitalförluster på sådana aktier är normalt avdragsgilla. Kapi
talvinster och kapitalförluster på skattepliktiga portföljaktier 
upptagna till handel på en reglerad marknad är normalt skatte
pliktiga respektive avdragsgilla enligt principen marktomarket. 
Enligt denna princip beräknas kapitalvinsten eller kapitalför
lusten till skillnaden mellan marknadsvärdet av aktierna vid 
ingången av året och i slutet av året. Det kan därför bli fråga om 
beskattning av värdeförändringen även om inga aktier sålts 
eller avyttrats på annat sätt och inga vinster eller förluster har 
realiserats. Om skattepliktiga portföljaktier sålts eller på annat 
sätt avyttrats under året beräknas det skattepliktiga resultatet 
för det beskattningsåret till skillnaden mellan marknadsvärdet 
av aktierna vid ingången av året och vid avyttringstidpunkten. 
Förvärvas och avyttras skattepliktiga portföljaktier under ett och 
samma år beräknas det skattepliktiga resultatet till skillnaden 
mellan anskaffningsutgiften och avyttringsbeloppet. Anskaffas 
skattepliktiga portföljaktier under ett år men inte avyttras under 

samma beskattningsår beräknas det skattepliktiga resultatet till 
skillnaden mellan anskaffningsutgiften och marknadsvärdet av 
aktierna vid utgången av beskattningsåret.

Utdelning
Utdelning på skattepliktiga portföljaktier beskattas enligt 
den vanliga bolagsskattesatsen om 22 procent oberoende av 
innehavstid. Om svensk skatt erlagts på utdelningen kan en 
skattskyldig i Danmark avräkna den svenska skatten mot skatt 
att betala i Danmark.

Utnyttjande och avyttring av teckningsrätter 
(fysiska personer och företag)
Utnyttjande av teckningsrätter medför ingen omedelbar beskatt
ning. Anskaffningsutgiften för erhållna aktier vid utnyttjande 
av teckningsrätt är emissionskursen. Utnyttjas teckningsrätt 
som köpts eller på annat sätt förvärvats (inte erhållits baserat på 
befintligt aktieinnehav) ska teckningsrättens anskaffningsutgift 
inkluderas vid beräkningen av anskaffningsutgiften för de teck
nade aktierna.

Teckningsrätter som erhållits baserat på befintligt innehav 
anses ha anskaffats för 0 DKK. En teckningsrätt som köpts eller 
på annat sätt förvärvats utgör anskaffningsutgiften vederlaget 
för teckningsrätten.

I de fall en aktieägare inte önskar utnyttja sin företrädesrätt 
att delta i nyemissionen och avyttrar sina teckningsrätter 
beräknas det skattepliktiga resultatet till skillnaden mellan 
försäljningsersättningen och försäljningskostnaden. Resultatet 
hanteras på samma sätt som beskrivits ovan i avsnitten Fysiska 
personer – Försäljning av aktier och Företag – Försäljning av 
aktier. Omkostnadsbeloppet för de ursprungliga aktierna påver
kas inte. En teckningsrätt som varken utnyttjas eller avyttras och 
därigenom förfaller anses ha avyttrats för 0 DKK.

Skatt på överlåtelse av aktie och stämpelskatt
Dansk skatt på aktieöverlåtelse eller stämpelskatt ska inte erläg
gas vid överlåtelse av aktierna.
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Fysiska personer
Beskattning av kapitalvinster
Vid försäljning eller annan avyttring av noterade aktier eller 
andra noterade värdepapper, såsom teckningsrätter kan en 
skattepliktig kapitalvinst eller avdragsgill kapitalförlust uppstå. 
Kapitalvinster beskattas som inkomst av kapital med en skatte
sats om 30 procent upp till 30 000 EUR (inräknat andra kapital
inkomster under året) och med en skattesats om 34 procent på 
kapitalvinster överstigande 30 000 EUR. Om det sammantagna 
försäljningspriset på sålda tillgångar under året är 1 000 EUR 
eller lägre är kapitalvinster skattefria och kapitalförluster inte 
avdragsgilla. Överstiger däremot förvärvskostnaden för sålda 
tillgångar 1 000 EUR är kapitalförlusten avdragsgill. En kapital
vinst eller en kapitalförlust beräknas vanligtvis som skillnaden 
mellan försäljningspriset, efter avdrag för försäljningsutgifter, 
och anskaffningsutgiften. Även kostnader hänförliga till försälj
ningen kan vara avdragsgilla. Anskaffningsutgiften för andra 
noterade värdepapper och BTA (interimsaktier) är det faktiska 
anskaffningspriset för dessa värdepapper.

Alternativt kan en så kallad presumtiv anskaffningsutgift 
användas vid en försäljning av aktier i bolaget. Har aktierna ägts 
mindre än 10 år uppgår den presumtiva anskaffningsutgiften till 
20 procent av försäljningspriset, medan den uppgår till 40 pro
cent av försäljningspriset om aktierna har ägts under 10 år eller 
mer. När metoden med en presumtiv anskaffningsutgift används 
kan inte kostnader hänförliga till försäljningen av aktierna dras 
av. Den presumtiva anskaffningsutgiften anses inkludera samt
liga kostnader.

Kapitalförluster på börsnoterade aktier och andra börsnote
rade värdepapper är fullt avdragsgilla mot andra skattepliktiga 
kapitalinkomster. Som nämnts ovan så är en kapitalförlust inte 
avdragsgill om det totala försäljningspriset och förvärvskost
naden för sålda tillgångar under året understiger 1 000 EUR. En 
kapitalförlust som inte kan utnyttjas mot kapitalvinster under 
ett visst beskattningsår kan dras av från andra kapitalinkomster 
(exempelvis utdelning, ränta eller hyresintäkter). En kapitalför
lust som inte kan utnyttjas ett visst beskattningsår kan sparas 
och kvittas mot skattepliktiga kapitalinkomster under de fem 
nästkommande beskattningsåren. När kapitalvinsten och inne

havsperioden beräknas anses aktier generellt ha avyttrats enligt 
FIFO (först in, först ut)principen, om inte annat påvisas av den 
skatteskyldige.

Beskattning av utdelning
För i Finland bosatta fysiska personer beskattas bruttoutdel
ningen från ett noterat bolag på så sätt att 15 procent av utdel
ningen är skattefri medan resterande 85 procent av utdelningen 
beskattas som kapitalinkomst med en skattesats om 30 procent 
på kapitalinkomster upp till 30 000 EUR eller med en skattesats 
om 34 procent på kapitalinkomster som överstiger 30 000 EUR. 
Den finländska aktieägaren kan få avräkna sådan källskatt som 
innehållits i Sverige från skatten i Finland på samma inkomst.

Utnyttjande och avyttring av teckningsrätter 
Vid utnyttjande av teckningsrätter sker ingen beskattning. I de 
fall teckningsrätten erhållits till följd av aktieinnehav beräknas 
nya anskaffningsutgiften genom att summan av teckningspriset 
för nya aktier och anskaffningsutgiften för gamla aktier divideras 
med det totala antalet aktier. Om teckningsrätter som används 
för att teckna aktier istället har köpts eller på annan grund 
förvärvats mot vederlag (dvs. aktierna har inte erhållits med 
anledning av existerande aktieinnehav) medräknas anskaff
ningsutgiften för dessa vid beräkningen av anskaffningsutgiften 
för de tecknade aktierna.

För aktieägare som inte önskar utöva sin företrädesrätt, och 
därmed avyttrar sin teckningsrätt, beräknas en kapitalvinst eller 
en kapitalförlust. I de fall teckningsrätten erhållits till följd av 
aktieinnehav så anses anskaffningsutgiften vara 0 EUR. Alterna
tivt kan även en så kallad presumtiv anskaffningsutgift användas 
vid en försäljning av teckningsrätter. De totala intäkterna, efter 
avdrag för försäljningskostnader eller den presumtiva anskaff
ningsutgiften om 20 procent av försäljningspriset då aktierna 
ägts under 10 år eller 40 procent i de fall innehavstiden uppgår 
till minst 10 år, beskattas då som kapitalinkomst. En avyttring 
av teckningsrätter påverkar inte anskaffningsutgiften för de 
ursprungliga aktierna.
För teckningsrätter som köpts eller på annat sätt förvärvats mot 
vederlag så utgör vederlaget anskaffningsutgiften för dessa. 
Den presumtiva anskaffningsutgiften är tillämplig även på för

Vissa skattefrågor i Finland
Denna sammanfattning beskriver vissa skattekonsekvenser som kan uppkomma med anledning av 
erbjudandet att teckna nya aktier för aktieägare med teckningsrätter i bolaget. Sammanfattningen 
är, om inget annat anges, endast tillämplig på fysiska personer och aktiebolag (Fi. Osakeyhtiö) som 
är obegränsat skatteskyldiga i Finland. Sammanfattningen är baserad på gällande finsk lagstiftning 
och syftar endast till att ge allmän information. Sammanfattningen omfattar inte värdepapper 
som innehas av handelsbolag eller som innehas som lagertillgångar i näringsverksamhet. Vidare 
innefattar sammanfattningen inte de särskilda regler avseende skattefria utdelningar och 
kapitalvinster (inklusive icke avdragsgilla kapitalförluster) i bolagssektorn som kan tillämpas 
då aktieägare innehar aktier som anses vara näringsbetingade. Särskilda regler som kan bli 
tillämpliga på till exempel investeringsbolag, finansiella institut och försäkringsbolag omfattas inte 
av denna sammanfattning. Beskattningen av en enskild aktieägare beror på denne investerares 
speciella situation. Respektive aktieägare och innehavare av teckningsrätter bör därför rådfråga en 
skatterådgivare för att få information beträffande de särskilda konsekvenser som kan uppstå i det 
enskilda fallet, inklusive tillämpligheten och effekten av utländska regler och skatteavtal.
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säljningen av teckningsrätter. En teckningsrätt som varken har 
utövats eller avyttrats och därmed förfaller, resulterar i en förlust 
som motsvarar anskaffningsutgiften, om en sådan finns.

Aktiebolag
Beskattning av kapitalvinster och utdelningar
För finländska aktiebolag (Fi. Osakeyhtiö) beskattas skatteplik
tiga kapitalvinster med en skattesats om 20 procent. Om förut
sättningarna för att andelarna ska anses vara näringsbetingade 
är uppfyllda (innehavstiden uppgår till minst 1 år och ägar
andelen uppgår till minst 10 procent) är kapitalvinster skattefria 
och motsvarande kapitalförluster inte avdragsgilla.

Kapitalvinster och kapitalförluster beräknas genom att 
anskaffningsutgiften och eventuella kostnader hänförliga till 
försäljningen dras av från försäljningspriset. Kapitalförluster kan 
dras av från inkomst i näringsverksamheten. En nettokapitalför
lust som inte kan utnyttjas ett visst år får sparas och utnyttjas 
under de 10 efterföljande åren. Om företagets inkomster beskat
tas i enlighet med inkomstskattelagen och inte företags inkomst
skatte lagen kan kapitalförluster endast sparas och kvittas mot 
kapitalinkomster under de 5 efterföljande åren.

En bruttoutdelning från ett börsnoterat bolag utgör skat
tepliktig inkomst i Finland för ett icke börsnoterat finländskt 
aktiebolag och beskattas med 20 procent. Om mottagaren äger 
minst 10 procent av bolagets aktier är utdelningen skattefri. 
Utdelningar som tas emot av börsnoterade bolag är skattefria 
i Finland oavsett ägarandel. Den finländska aktieägaren kan få 
avräkna sådan källskatt som innehållits i Sverige från skatten i 
Finland på samma inkomst.

Utnyttjande och avyttring av teckningsrätter
Vid utnyttjande av teckningsrätter uppkommer ingen beskatt
ning. Anskaffningsutgiften för de mottagna aktierna motsvarar 
teckningspriset. Om teckningsrätter som använts för att teckna 
aktier har köpts eller på annat sätt förvärvats mot vederlag 
(dvs. att dessa aktier inte har erhållits till följd av aktieinnehav) 
medräknas anskaffningsutgiften för dessa vid beräkningen av 
anskaffningsutgiften för de tecknade aktierna.

För aktieägare som inte önskar utnyttja sin teckningsrätt 
för att delta i förvärv av nya aktier och därför avyttrar sin teck
ningsrätt beräknas en kapitalvinst eller en kapitalförlust. I de 
fall teckningsrätten erhållits till följd av aktieinnehav så anses 
anskaffningsutgiften vara 0 EUR. De sammanlagda inkomsterna 
från försäljning av teckningsrätter, efter avdrag för försäljnings
kostnader, är skattepliktig inkomst från näringsverksamheten. 
En avyttring av teckningsrätter påverkar inte anskaffnings
utgiften för de ursprungliga aktierna.

För teckningsrätter som köpts eller på annat sätt förvärvats 
mot vederlag, utgör vederlaget anskaffningsutgiften för dessa.

En teckningsrätt som varken utnyttjas eller säljs och därmed 
förfaller, resulterar i en förlust motsvarande anskaffningsutgif
ten, om en sådan finns.
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Fysiska personer (bosatta i Storbritannien)
Utdelning
Från april 2016 förändrades inkomstskattereglerna för utdel
ningar. Utdelningar medför inte längre någon så kallad UK tax 
credit och istället tillämpas nya skattesatser. Dessa inkluderar 
en nollbeskattning av de först 5 000 GBP i utdelning under 
ett beskattningsår (tröskelvärdet), som förväntas sänkas till 
2 000 GBP från 6 april 2018, samt olika skattesatser för utdel
ningsinkomster överstigande tröskelvärdet. Vid beräkning av 
dessa skattesatser omfattas både utdelningar från källor i och 
utanför Storbritannien.

De nya reglerna medför att aktieägare som har skattehemvist 
i Storbritannien och som mottar utdelningar inte kommer att 
beskattas för dessa till den del de ryms inom tröskelvärdet. Vid 
utdelningar under ett beskattningsår överstigande tröskelvärdet 
tillämpas en skattesats om 7,5 procent för skattebetalare på bas
nivå, 32,5 procent för skattebetalare på förhöjd nivå och 38,1 pro
cent för skattebetalare på den högsta nivån. Vid bedömningen 

av vilken nivå en skattebetalare tillhör ska utdelningsinkomsten 
anses utgöra den högsta delen av aktieägarens intäkter. Den del 
av utdelningsinkomsten som faller inom tröskelvärdet ska fort
farande inkluderas i bedömningen av skattebetalarens nivå.

Innehållen svensk källskatt på utdelning kan berättiga 
aktieägare till avräkning av den svenska skatten mot eventuell 
skatt i Storbritannien. Aktieägare bör i dessa fall kontakta sina 
skatterådgivare avseende möjligheten till avräkning.

Kapitalvinstbeskattning
En aktieägare med hemvist i Storbritannien som avyttrar, eller 
utför handlingar som kan likställas med att avyttra, aktier kan 
medföra en skattepliktig vinst eller en avdragsgill förlust. Detta 
är beroende av omständigheter hänförliga till aktieägaren och 
är föremål för eventuella tillämpliga undantag eller lättnader 
(exempelvis det årliga tröskelvärdet beskrivet ovan och årlig 
uppräkning).

Vissa skattefrågor i Storbritannien
Denna sammanfattning beskriver vissa skattekonsekvenser som kan uppkomma med anledning av 
erbjudandet att teckna nya aktier för aktieägare med teckningsrätter i bolaget. Sammanfattningen 
baseras på gällande lagstiftning i Storbritannien och publicerad HM Revenue & Customs-
praxis (”HMRC”) (som inte behöver vara bindande), per dagen för detta prospekt, vilket kan bli 
föremål för ändringar med potentiellt retroaktiv effekt. Den 13 juli 2017 meddelade den brittiska 
regeringen avsikten att efter sommaruppehållet i parlamentet lagstifta om samtliga åtgärder som 
inkluderades i den budget som presenterades under mars 2017. Detta inkluderar ett förslag om 
att sänka tröskelvärdet beskrivet nedan från 5 000 GBP till 2 000 GBP från och med 6 april 2018 
avseende utdelningar mottagna av individer.

Sammanfattningen nedan är avsedd som en allmän vägledning och utgör inte en heltäckande 
eller komplett beskrivning av samtliga potentiella skatteeffekter av att förvärva, äga eller avyttra 
aktier eller teckningsrätter. Vidare kan sammanfattningen endast användas av verkliga ägare av 
aktierna, och berättigade till eventuellt utdelning (exempelvis kan aktieägare som innehar aktier 
genom ett depåkonto eller en clearingtjänst komma att inte betraktas som verkliga ägare), med 
hemvist i Storbritannien för brittiska skatteändamål (om inte annat uttryckligen anges) och som 
äger aktierna i investeringssyfte (förutom aktier som innehas på ett så kallat individual savings 
account eller som en del av en så kallad self-invested personal pension). Nedan behandlas inte 
samtliga möjliga skattekonse kvenser hänförliga till ägande av aktier. Sammanfattningen tar 
inte sikte på: (i) särskilda typer av aktieägare, till exempel (men inte begränsat till) återförsäljare 
av värdepapper, aktiemäklare, förmedlare, försäkringsbolag och fondföretag, (ii) aktieägare som 
innehar aktier som en del av en säkringstransaktion, (iii) aktieägare som har (eller kan bedömas 
ha) förvärvat sina aktier till följd av uppdrags- eller anställningsförhållande, och (iv) aktieägare 
som innehar aktier i samband med yrkesmässig värdepappershandel där handel i aktierna utförs 
i Storbritannien genom en filial eller agent (eller, vad avser aktieägande företag, i samband med 
handel i Storbritannien genom ett fast driftställe eller motsvarande).

Vid tveksamheter kring skatterättslig klassificering av aktie ägandet bör aktieägare eller 
presumtiva aktieägare kontakta sina skatterådgivare för rådgivning avseende dennes specifika 
situation. Detsamma gäller för aktieägare som är bosatta, eller föremål för beskattning, i en 
jurisdiktion utanför Storbritannien.
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Vissa skattefrågor

I fall då en aktieägare med hemvist i Storbritannien upphör 
att ha hemvist i Storbritannien (eller anses ha hemvist i ett annat 
land enligt skatteavtal) kan en avyttring av samtliga eller delar 
av innehav av aktier medföra beskattning i Storbritannien, med 
förbehåll för eventuella undantag eller lättnader, om aktieägaren 
under en femårsperiod återvänder till Storbritannien. Skatteavtal 
begränsar under dessa omständigheter inte Storbritannien från 
att beskatta inkomsten.

Tillämplig skattesats för aktieägare tillhörande den förhöjda 
eller högsta nivån är 20 procent och 10 procent (2017/2018) för 
aktieägare tillhörande basnivån.

Brittiskt aktiebolag (med skattemässig hemvist i 
Storbritannien)
Utdelning
Bruttoutdelning från bolaget beskattas hos aktieägare som är 
föremål för bolagsskatt i Storbritannien enligt gällande bolags
skattesats. Bolagsskattesatsen för allmän bolagsskatt uppgick 
till 20 procent innan 1 april 2017 och sänktes till 19 procent från 
och med 1 april och sänks ytterligare till 17 procent från 1 april 
2020. För aktieägare som betraktas som small companies kan 
i vissa fall utdelningar falla under specialregler. Aktieägares 

skatte rättsliga ställning beror på omständigheter i varje enskilt 
fall, men normalt bör utdelning från bolaget falla inom ett av 
undantagen i specialreglerna (det bör dock noteras att undan
tagen inte är heltäckande och är föremål för skatteflyktsregler).

Innehållen svensk källskatt på utdelning kan berättiga 
aktieägare till avräkning av den svenska skatten mot eventuell 
skatt i Storbritannien. Aktieägare bör i dessa fall kontakta sina 
skatterådgivare avseende möjligheten till avräkning.

Kapitalvinstbeskattning
En aktieägare med hemvist i Storbritannien som avyttrar, eller 
utför handlingar som kan likställas med att avyttra, aktier kan 
medföra en skattepliktig vinst eller en avdragsgill förlust. Detta 
är beroende av omständigheter hänförliga till aktieägaren och är 
föremål för eventuella tillämpliga undantag eller lättnader (exem
pelvis årlig uppräkning samt undantaget för större aktieinnehav).
Tillämplig skattesats för kapitalvinst för aktieägare som betalar 
allmän bolagsskatt uppgick till 20 procent innan 1 april 2017 och 
sänktes till 19 procent från och med 1 april och sänks ytterligare 
till 17 procent från 1 april 2020.
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Finansiellt sammandrag 

 

Kvartal 2  
2017 

Kvartal 2 
2016 

Jan-jun 
2017  

Jan-jun  
2016  

Rullande  
12M  

Helår 
2016 

Orderingång, Mkr 7 539 7 460 14 788 14 384 30 546 30 142 
Nettoomsättning, Mkr 7 241 6 927 13 905 13 304 30 357 29 756 
Bruttoresultat, Mkr 3 449 3 167 6 744 6 178 14 406 13 840 
Bruttomarginal, % 47,6 45,7 48,5 46,4 47,5 46,5 
EBITA 1*, Mkr 864 788 1 682 1 408 4 615 4 341 
EBITA 1*-marginal, % 11,9 11,4 12,1 10,6 15,2 14,6 
Rörelseresultat (EBIT), Mkr 162 473 702 789 2 200 2 287 
Resultat efter finansiella poster, Mkr 9 311 392 468 1 574 1 650 
Periodens resultat, Mkr 7 227 288 342 1 159 1 213 
Resultat per aktie, kronor 0,01 0,93 1,17 1,39 4,77 4,98 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten, Mkr 223 463 1 091 1 163 3 599 3 671 

* EBITA 1: EBITA före förvärvs-, omstrukturerings- och integrationskostnader. Se definition på sidan 23. 

April – juni 2017 i korthet 
• Orderingången ökade med 1,1 % till 7 539 Mkr (7 460). Organiskt 

minskade orderingången med 3,8 %.  
• Nettoomsättningen ökade med 4,5 % till 7 241 Mkr (6 927). 

Organiskt minskade omsättningen med 0,5 %. 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade med 51,8 % till 

223 Mkr (463). Cash conversion uppgick till 29,1 % (44,7). 
• EBITA 1* ökade med 9,6 % till 864 Mkr (788). 
• Omstrukturerings- och integrationskostnaderna uppgick till 524 Mkr 

(133), varav 488 Mkr utgörs av en avsättning för förbättringsåtgärder i 
Hechingen relaterat till förlikningsavtalet med FDA. 

• Resultat efter finansiella poster minskade till 9 Mkr (311). 
• Resultat per aktie minskade till 0,01 kr (0,93). 
• Besparingar om drygt 100 Mkr uppnåddes via effektiviserings-

programmet Big 5.  
• Plan för garanterad nyemission om cirka 4 Mdr kr.  
• Ett mindre förvärv inom Surgical Workflows 
• Efter kvartalets utgång: Lars Sandström har utsetts till ny CFO och 

kallelse till extra bolagsstämma rörande nyemission har offentliggjorts. 

Januari – juni 2017 i korthet 
• Orderingången ökade med 2,8 % till 14 788 Mkr (14 384). Organiskt minskade 

orderingången med 1,6 %.  
• Nettoomsättningen ökade med 4,5 % till 13 905 Mkr (13 304), motsvarande 

en oförändrad organisk nettoomsättning. 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade med 6,2 % till  

1 091 Mkr (1 163). Cash conversion uppgick till 55,3 % (59,2). 
• EBITA 1* ökade med 19,5 % till 1 682 Mkr (1 408). 
• Omstrukturerings- och integrationskostnaderna uppgick till 620 Mkr (260).  
• Resultat efter finansiella poster minskade till 392 Mkr (468). 
• Resultat per aktie minskade till 1,17 kr (1,39). 
• Besparingar om drygt 200 Mkr uppnåddes via effektiviseringsprogrammet 

Big 5. 

Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom Life 
Science-området. Baserat på lång erfarenhet och i nära samarbete med kliniska experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik förbättrar vi livet för 
människor, idag och i framtiden.  
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Koncernchefens kommentar 

Förbättrad EBITA och fortsatt arbete 
med våra utmaningar 

 
Utvecklingen av vår affär under andra kvartalet är inte tillfredsställande. Vår organiska 
nettoomsättning och orderingång minskar jämfört med samma kvartal förra året.  På EBITA-nivå 
balanseras detta delvis upp av valutaeffekter och intern effektivisering. 
 
En bidragande orsak till den svaga utvecklingen finns inom affärsområdet Surgical Workflows. Efter att 
ha levererat ett relativt starkt första kvartal 2017 minskade orderingången under andra kvartalet 
organiskt med 8,4 % jämfört med det andra kvartalet 2016. Den största nedgången ägde rum i 
säljregionen Americas, inom produktsegmenten Life Science, Surgical Workplaces och Infection 
Control, samt inom Infection Control i säljregionen EMEA. Nettoomsättningen inom Surgical 
Workflows minskade organiskt med 6,5 % jämfört med samma kvartal 2016.  
 
Inom affärsområdet Acute Care Therapies såg vi en mer positiv utveckling i kvartalet med en ökad 
organisk nettoomsättning om +4,8 % (+0,8). Cardiopulmonary stod för den största ökningen, följt av 
Critical Care. Samtliga regioner visade tillväxt.  
 
Patient and Post-Acute Care hade ett svagt kvartal med avseende på orderingång, som minskade med 
2,2 % organiskt, i huvudsak relaterat till Americas. Den organiska nettoförsäljningen minskade med 
0,8 % jämfört med samma kvartal förra året.  
 
Positivt i kvartalet var att bruttomarginalen stärktes till 47,6 % jämfört med 45,7 % föregående år, tack 
vare fortsatta effektiviseringar, en fördelaktig produktmix samt positiva valutaeffekter. EBITA före 
förvärvs-, omstrukturerings- och integrationskostnader ökade med 9,6 % från 788 Mkr till 864 Mkr, 
motsvarande en marginal på 11,9 %. 
 
Under kvartalet har vårt förbättringsarbete fortsatt på de produktionsenheter som berörs av 
förlikningsavtalet med FDA. Produktionsenheterna i USA utvecklas i enlighet med plan och den 
planerade flytten av produktionen från Hudson till Merrimack slutfördes under det andra kvartalet. 
Som jag kommunicerade i samband med det första kvartalet är situationen i Hechingen mer komplex 
och en omplanering av förbättringsprogrammet genomfördes under kvartalet. Resultatet är att vi 
avsätter ytterligare 488 Mkr för personalkostnader och processvalidering. 
 
Arbetet med att förbereda den föreslagna utdelningen och börsnoteringen av Patient & Post-Acute 
Care fortlöper enligt plan. Om styrelsen fattar beslut och lägger fram ett förslag som en extra 
bolagsstämma godkänner är planen att börsnotera bolaget senast under det första kvartalet 2018. 
Under kvartalet offentliggjorde vi även en plan på en nyemission om cirka 4 miljarder kronor i syfte att 
stärka balansräkningen. Nyemissionen garanteras i sin helhet av vår huvudägare, Carl Bennet AB och 
en extra bolagsstämma kommer att hållas den 15 augusti.  
 
De första månaderna har jag lagt majoriteten av min tid på att träffa kunder och medarbetare. Jag kan 
konstatera att vi har en bra grund att stå på men att 2017 fortsatt kommer att präglas av utmaningar. 
Parallellt med att hantera dessa arbetar vi med den långsiktiga planen för Getinge, i syfte att ta oss 
tillbaka till lönsam organisk tillväxt, vilket jag är övertygad om att vi kommer att lyckas med. Jag ser 
fram emot att presentera mer information om detta senare i år. 
 
 
 
Mattias Perjos, VD och koncernchef   
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Koncernens utveckling  
 
Orderingång 
April-juni 2017 
Getinges orderingång för det andra kvartalet uppgick till 7 539 Mkr (7 460). Orderingången minskade 
med -3,8 % (+3,0) organiskt. Orderingången för kapitalvaror minskade med -7,5 % (+1,6) under 
kvartalet, medan orderingången för förbrukningsvaror var +0,1 % (+4,4) jämfört med föregående år.  
 
Acute Care Therapies orderingång minskade med -0,4 % (+8,7) organiskt jämfört med samma period 
föregående år, primärt som en följd av minskad orderingång inom Cardiac Systems och Vascular 
Systems. Cardiopulmonary rapporterade dock en stark orderingång under kvartalet.  
 
Orderingången för Surgical Workflows minskade organiskt med -8,4 % (+3,3) under kvartalet. 
Integrated Workflow Solutions rapporterade tillväxt i samtliga regioner medan de övriga 
produktsegmenten minskade sin organiska orderingång jämfört med föregående år.  
 
Den organiska orderingången för Patient & Post-Acute Care minskade med -2,2 % (-5,6) som en följd 
av svag utveckling inom produktområdet DVT samt Wound Care både när det gäller uthyrning och 
kapitalvaror.  
 
APAC rapporterade försiktigt positiv organisk orderingång under kvartalet, tack vare god tillväxt 
inom Acute Care Therapies medan EMEA såg orderingången vika inom främst Surgical Workflows. 
Americas rapporterade negativ tillväxt inom samtliga affärsområden.  
 
Januari-juni 2017 
Det andra kvartalets svaga orderingång bidrog till att den organiska orderingången för det första 
halvåret minskade med -1,6 % (+0,5) jämfört med samma period 2016. 

 
Orderingång 
regioner, Mkr 

Kvartal 2 
2017 

Kvartal 2 
2016 

Org. för- 
ändring 

Jan-jun 
2017 

Jan-jun 
 2016 

Org. för- 
ändring 

Rullande  
12M 

Helår  
2016 

Americas 2 902 2 895 -6,2% 5 877 5 804 -4,9% 12 011 11 938 
APAC 1 419 1 343 0,1% 2 540 2 411 -0,7% 5 590 5 461 
EMEA 3 218 3 222 -3,2% 6 371 6 169 1,1% 12 945 12 743 
Totalt 7 539 7 460 -3,8% 14 788 14 384 -1,6% 30 546 30 142 
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Nettoomsättning och resultat 
April-juni 2017 
Getinges nettoomsättning för det andra kvartalet uppgick till 7 241 Mkr (6 927). Nettoomsättningen 
minskade organiskt med -0,5 % (-0,3). Försäljningen av kapitalvaror minskade med -2,3 % (-3,6) medan 
nettoomsättningen inom förbrukningsvaror ökade med +1,0 % (+2,7) jämfört med samma kvartal 
föregående år.   
 
Den organiska nettoomsättningen ökade med +4,8 % (+0,8) inom Acute Care Therapies, primärt som 
ett resultat av god utveckling inom Cardiopulmonary. Surgical Workflows nettoomsättning minskade 
organiskt med -6,5 % (+2,4), främst hänförligt till svag utveckling inom Life Science och Surgical 
Workplaces. Patient & Post-Acute Cares nettoomsättning minskade med -0,8 % (-5,3) organiskt, som 
en följd av lägre försäljning av kapitalvaror och uthyrning inom Hygiene och Wound Care. Detta 
vägdes delvis upp av ökad nettoomsättning inom Medical Beds och Bariatric. 
 
God utveckling inom Acute Care Therapies bidrog till att den organiska nettoomsättningen i 
Americas ökade med +2,4 % (-1,1). Nettoomsättningen i EMEA minskade organiskt med -2,0 % (-0,3), 
som en effekt av svag försäljning inom Surgical Workflows. APAC rapporterade en nettoomsättning 
som minskade med -3,8 % (+1,6) organiskt, som en följd av svagare försäljning inom främst Surgical 
Workflows.  
 
Bruttovinsten uppgick till 3 449 Mkr (3 167) där valutakurseffekter påverkade resultatet positivt med 
cirka 235 Mkr. Bruttomarginalen stärktes till 47,6 % (45,7), vilket är ett resultat av högre 
nettoomsättning, fördelaktig produktmix och ökad effektivitet inom direkta inköp och produktion.  
 
Rörelsekostnaderna ökade med 8,2 % jämfört med föregående år, främst hänförligt till valutaeffekter, 
förstärkningar inom kvalitetsorganisationen samt försäljningsorganisationen.  
 
EBITA 1 uppgick till 864 Mkr (788) där valutakurseffekter påverkade resultatet positivt med cirka  
127 Mkr. 
 
Kvartalet belastades med omstrukturerings- och integrationskostnader om 524 Mkr (133). Dessa 
avser främst en avsättning om 488 Mkr för fortsatta förbättringsåtgärder vid produktionsenheten i 
Hechingen, relaterat till rådande förlikningsavtal med FDA. Finansnettot uppgick till -153 Mkr (-162). 
Resultatet efter finansiella poster minskade till 9 Mkr (311). Periodens resultat uppgick till 7 Mkr (227). 
 
Januari-juni 2017 
Den minskade organiska nettoomsättningen under det andra kvartalet bidrog till att tillväxten för det 
första halvåret var svagt negativ jämfört med samma period föregående år. Bruttoresultatet och  
EBITA 1 har påverkats positivt av genomförda effektiviseringar samt valutakurseffekter. 
Avsättningen för förbättringsåtgärder i Hechingen om 488 Mkr, medför dock att rörelseresultatet 
försämras jämfört med det första halvåret föregående år.  
 

 
Nettoomsättning 
regioner, Mkr 

Kvartal 2 
2017 

Kvartal 2 
2016 

Org. för- 
ändring 

Jan-jun 
2017 

Jan-jun 
 2016 

Org. för- 
ändring 

Rullande  
12M 

Helår  
2016 

Americas 3 027 2 765 2,4% 5 893 5 520 0,3% 12 192 11 819 
APAC 1 206 1 184 -3,8% 2 220 2 151 -2,7% 5 452 5 383 
EMEA 3 008 2 978 -2,0% 5 792 5 633 0,7% 12 713 12 554 
Totalt 7 241 6 927 -0,5% 13 905 13 304 0,0% 30 357 29 756 
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Kassaflöde och finansiell ställning 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 223 Mkr (463) för kvartalet, vilket motsvarar 
en cash conversion om 29,1 % (44,7). Nettoinvesteringarna uppgick till 390 Mkr (401). Koncernens 
likvida medel vid periodens utgång uppgick till 1 400 Mkr (1 845) och den räntebärande nettoskulden 
var 22 666 Mkr (23 341). Soliditeten uppgick till 38,0 % (35,4) och nettoskuldsättningsgraden till 1,13 
(1,23). 

 

Forskning och utveckling 
Getinges utgifter för forskning och utveckling uppgick till 346 Mkr (325) i kvartalet, vilket motsvarar 
4,8 % (4,7) av koncernens nettoomsättning.  

 

Effektiviseringsprogrammet Big 5 utvecklas enligt plan 
Arbetet med effektiviseringsprogrammet, Big 5, fortlöper enligt plan. Besparingarna i kvartalet 
uppgick till drygt 100 Mkr, framförallt som en följd av ökad effektivitet i direkta och indirekta inköp. 
De totala besparingarna för 2016 och det första halvåret 2017 uppgår till cirka 600 Mkr. Besparingar 
från programmet används i huvudsak till att finansiera produktutveckling samt att stärka 
kvalitetsorganisationen.  
 

Uppdatering avseende förlikningsavtalet med FDA 
Bakgrund  
Som tidigare kommunicerats godkände en amerikansk domstol den 3 februari 2015 ett 
förlikningsavtal mellan Getinges dåvarande affärsområde Medical Systems (motsvarar Acute Care 
Therapies idag) och FDA.  Med förlikningsavtalet etableras ett ramverk som säkerställer att Getinge 
kommer att genomföra överenskomna förbättringsåtgärder för att stärka 
kvalitetsledningssystemet. Förlikningsavtalet omfattar ursprungligen fyra legala enheter; Atrium 
Medical Corporation i Hudson (New Hampshire, USA), Wayne (New Jersey, USA), Rastatt (Tyskland) 
och Hechingen (Tyskland). 
 
I enlighet med förlikningsavtalet genomförs årligen tredjepartsinspektioner på samtliga 
produktionsenheter som omfattas av avtalet. Planer är utarbetade för att genomföra de 
korrigeringar som identifierats. Planerna uppdateras kontinuerligt för att säkerställa att rätt 
prioriteringar görs samt att brister adresseras korrekt. 
 
Utveckling under det andra kvartalet 2017 
Under det andra kvartalet har arbetet med identifierade förbättringsåtgärder fortsatt på samtliga 
produktionsenheter som berörs av förlikningsavtalet. Enheterna befinner sig fortsatt i olika faser i 
relation till åtgärdsprogrammet.  
 
Produktionsenheterna i USA utvecklas i enlighet med plan och den planerade flytten av 
produktionen i Hudson till Merrimack, New Hampshire, slutfördes under kvartalet.  
 
I Hechingen är situationen mer komplex vilket har medfört att en övergripande omplanering av 
pågående förbättringsarbete genomförts under kvartalet. För att kunna genomföra nödvändiga 
förändringar i Hechingen avsätts ytterligare 488 Mkr. Kostnaderna är främst relaterade till kostnader 
för utökad personalstyrka och processvalidering.  
 
Under det första halvåret 2017 har 141 Mkr av avsättningen för förbättringsåtgärder tagits i anspråk 
varav 76 Mkr under det andra kvartalet. Vid utgången av kvartalet uppgick den outnyttjade reserven 
till 710 Mkr, vilket inkluderar avsättningen om 488 Mkr.  
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Övriga viktiga händelser under kvartalet 
En garanterad företrädesemission om cirka 4 Mdr kr planeras 
Under kvartalet offentliggjorde Getinge planer på en nyemission om cirka 4 Mdr kr i syfte att stärka 
koncernens balansräkning genom att sänka belåningen och därigenom skapa ökat 
handlingsutrymme. En extra bolagsstämma kommer att hållas den 15 augusti, där styrelsen föreslår 
att stämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om en nyemission med företrädesrätt för 
Getinges aktieägare. 
 
Förutsatt att den extra bolagsstämman beslutar om bemyndigandet för styrelsen är avsikten att 
relativt omgående utnyttja bemyndigandet och fastställa villkoren för företrädesemissionen. Ett 
prospekt för företrädesemissionen avses offentliggöras i slutet av augusti och emissionen förväntas 
slutföras före september månads utgång. 
 
Getinges huvudaktieägare Carl Bennet AB, representerande 18,1% av kapitalet och 48,9% av rösterna 
i Getinge, har förbundit sig att rösta för och teckna sin del av nyemissionen. Vidare har Carl Bennet 
AB i avtal med Getinge åtagit sig att teckna de aktier som eventuellt inte tecknas och betalas av 
övriga aktieägare. Fjärde AP-fonden har uttryckt sitt stöd för nyemission och avser att teckna sin 
andel. 
 
Förberedelser för potentiell utdelning och börsnotering av Patient & Post-Acute Care 
Som tidigare kommunicerats förbereder Getinges styrelse ett förslag om en strukturförändring där 
man delar upp koncernen i två verksamheter, Getinge och Arjo (Patient & Post-Acute Care), för att 
ge respektive bolag de bästa förutsättningarna att utvecklas och realisera sin potential.  Arbetet 
med att förbereda en tilltänkt utdelning och börsnotering av Patient & Post-Acute Care har fortsatt 
enligt plan under andra kvartalet. Under förutsättning att styrelsen fattar beslut kommer ett förslag 
att presenteras på en extra bolagsstämma. Om stämman godkänner det potentiella förslaget är 
avsikten att dela ut och börsnotera bolaget senast det första kvartalet 2018. 
 
Den brasilianska konkurrensmyndighetens utredning omfattar även två av Getinges dotterbolag 
Två av Getinges dotterbolag i Brasilien och anställda i dessa bolag, utreds av den brasilianska 
konkurrensmyndigheten för påstådd kartellbildning. Enligt ett pressmeddelande från myndigheten 
omfattas totalt 46 företag, 80 personer och en industriorganisation av utredningen. Eventuella 
konsekvenser för Getinge av de pågående utredningarna är ännu inte kända och för tidigt att uttala 
sig om. Brasilien svarade under 2016 för 1,1 % av koncernens nettoomsättning.  
 
Förändringar i Getinges koncernledning  
Jeanette Hedén Carlsson tillträdde som kommunikationsdirektör för Getinge den 12 juni. Hon 
kommer senast från tjänsten som kommunikationsdirektör för Volvo Lastvagnar där hon även ingick 
i ledningsgruppen.  Tidigare har hon haft ledande positioner inom Volvo Bussar och Volvo Car Group.  
Jeanette Hedén Carlsson efterträder Kornelia Rasmussen, som tillträtt tjänsten som 
kommunikationsdirektör för Patient & Post-Acute Care, vilket förbereds för ett eventuellt förslag om 
utdelning till aktieägarna samt börsnotering.   
 
Produktlanseringar, produktuppdateringar och övriga insatser för att stärka erbjudandet
Acute Care Therapies 
Under det första halvåret 2017 lanserade Getinge två uppdateringar till anestesimaskinen Flow-i.  
I februari kom en automatisk och stegvis lungrekryteringsfunktion som enkelt och säkert hjälper 
läkaren att öppna kollapsade lungblåsor i lungan. Det är viktigt för att minska risken för atelektaser 
som kan leda till lunginflammation och andra komplikationer. Uppdateringen under det andra 
kvartalet möjliggör ytterligare sänkning av det så kallade färskgasflödet, vilket ger ännu lägre 
förbrukning av de dyra och miljöfarliga anestesimedlen. För att förhindra risken för syrebrist vid låga 
färskgasflöden har Flow-i en unik funktion, O2Guard, som automatiskt justerar upp syrgasnivån om 
den skulle bli för låg. 
 
Kompatibilitet mellan system som kommunicerar och utbyter data blir allt viktigare inom sjukvården.  
Detta erbjuder Getinge via MSync, som överför klinisk data enligt det internationella 
standardformatet HL7.  MSync erbjuds sedan tidigare till SERVO-ventilatorer för lungsupport och 
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FLOW-i anestesimaskiner. Under det andra kvartalet genomfördes en uppdatering, vilket innebär att 
MSync nu även stödjer CARDIOHELP och HCU 40. CARDIOHELP är världens minsta hjärt-
lungmaskin som erbjuder livsuppehållande behandling för personer i akuta tillstånd. Maskinen är 
mobil, vilket innebär att patienten kan behandlas redan i ambulans eller helikopter, på väg till 
sjukhus. HCU 40 används för att kyla av alternativt värma patienter som genomgår en så bypass-
operation samt att upprätthålla nödvändig kroppstemperatur med hög precision i samband med det 
kirurgiska ingreppet.   
 
I USA slutfördes flytten av produktionen av täckta stentar och katetrar för thoraxdränage från 
Hudson till Merrimack under kvartalet. Dessutom lanserades en ny storlek av V12-stentar i Europa 
och i juni fick de första patienterna sina implantat.  
 
Surgical Workflows 
Under kvartalet har Getinge förvärvat det tyska IT-företaget Carus. Därmed stärks erbjudandet inom 
Integrated Workflow Solutions, och dess ledande mjukvarusystem för ökad kvalitet, säkerhet och 
effektivitet i steril försörjningshantering, patientflöden samt arbetsflöden i operationssalar. Carus 
grundades 1994 och har huvudkontor i Hamburg, Tyskland. Bolaget har cirka 30 anställda och 
prognosticerar en omsättning om 20 Mkr för 2017. Företaget har en stark position inom mjukvara för 
schemaläggning inom kirurgi. Försäljningen sker för närvarande i tysktalande regionerna i Europa.  
 
I slutet av juni invigdes ett nytt modernt hybrid-operationsrum i Getinges Experience Center i 
Rastatt, Tyskland – ett internationell kunskapscentrum med ett brett utbud av ledande medicinsk 
teknik och över 24 000 besökare från internationell sjukvård varje år. Getinges nya Hybrid OR är 
resultatet av ett framgångsrikt samarbete med Siemens Healthineers och är utrustad med 
avancerad teknik för bildåtergivning i 2D och 3D under minimalinvasiva ingrepp (titthålskirurgi).  
 
Patient & Post-Acute Care 
Investeringar har genomförts för snabb expansion med befintlig produktportfölj på nya och befintliga 
marknader. Under kvartalet lanserades exempelvis den eldrivna hybridmadrassen AtmosAir™ 9000A 
i Storbritannien och Irland, vilket kommer att följas av ytterligare europeiska marknader samt 
Singapore och Hong Kong under kommande månader.  Sedan tidigare erbjuds produkten i USA, där 
den ingår i produktutbudet som syftar till att förebygga trycksår. Produkten används både i akut- och 
långtidsvård.  
 
Fortsatta förbättringar inom Supply Chain 
Under kvartalet fortsatte effektiviseringsinsatserna inom koncernens Supply Chain-funktion. 
Aktiviteterna omfattar prioriterade områden såsom effektiv hantering av leverantörer, 
harmonisering av processer och optimering av produktionen, baserat på Lean Production-principer. 
 
Insatserna har under kvartalet bidragit till besparingar enligt plan inom direkta inköp.  
Produktiviteten har varit särskilt god inom tillverkningen kopplat till Acute Care Therapies, vilket har 
bidragit positivt till koncernens resultat.  
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Utsikter 2017 (Vid förändringar anges föregående kvartals prognos inom parentes) 
 
Den organiska omsättningstillväxten bedöms vara försiktigt positiv under 2017. 
 
Valutatransaktionseffekter förväntas ha en positiv påverkan på koncernens resultat 2017 med 
cirka 250 Mkr (200). 
 
En preliminär uppskattning av kostnaderna relaterade till den potentiella utdelningen och 
börsnoteringen av Patient & Post-Acute Care för 2017 uppgår till 400-500 Mkr. Av detta beräknas 
cirka hälften vara engångskostnader.  
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Acute Care Therapies 
 

Orderingång 
Orderingången minskade organiskt med -0,4 % (+8,7) jämfört med det andra kvartalet föregående år. 
Cardiopulmonary, som omfattar hjärt- och lungmaskiner samt därtill hörande förbrukningsvaror, 
rapporterade tillväxt. Även Critical Care, som omfattar ventilatorer och anestesimaskiner ökade sin 
orderingång. Vascular Systems och Cardiac Systems rapporterade dock svagare utveckling jämfört 
med föregående år. Orderingången ökade betydligt inom APAC där Kina utmärkte sig med kraftig 
orderingång inom produktsegmentet Cardiopulmonary. Americas och EMEA rapporterade dock 
minskad orderingång jämfört med föregående år.  
 
Orderingång  
regioner, Mkr 

Kvartal 2 
2017 

Kvartal 2 
2016 

Org. för- 
ändring 

Jan-jun 
2017 

Jan-jun 
 2016 

Org. för- 
ändring 

Rullande  
12M 

Helår  
2016 

Americas 1 564 1 487 -1,9% 3 138 3 033 -3,0% 6 305 6 200 
APAC 567 501 7,4% 1 024 983 -1,6% 2 246 2 205 
EMEA 978 970 -2,3% 1 922 1 823 2,6% 3 753 3 654 
Totalt 3 109 2 958 -0,4% 6 084 5 839 -1,0% 12 304 12 059 

 
 
Nettoomsättning och resultat 
Nettoomsättningen ökade organiskt med +4,8 % (+0,8) under det andra kvartalet, där 
Cardiopulmonary svarar för den största ökningen, följt av Critical Care. Samtliga regioner visade 
tillväxt. Tillväxten i Americas var främst hänförlig till god utveckling i USA, Kanada och Latinamerika. 
Östasien och Australien samt Nya Zeeland visade särskilt god utveckling inom APAC medan 
utvecklingen i EMEA främst är hänförlig till ökad försäljning inom Cardiopulmonary och Critical Care 
i Central- och Västeuropa.  

 
Nettoomsättning 
regioner, Mkr 

Kvartal 2 
2017 

Kvartal 2 
2016 

Org. för- 
ändring 

Jan-jun 
2017 

Jan-jun 
 2016 

Org. för- 
ändring 

Rullande  
12M 

Helår  
2016 

Americas 1 634 1 441 5,8% 3 173 2 885 3,2% 6 375 6 087 
APAC 541 479 7,1% 998 882 6,9% 2 221 2 105 
EMEA 919 876 1,8% 1 748 1 640 4,3% 3 720 3 612 
Totalt 3 094 2 796 4,8% 5 919 5 407 4,1% 12 316 11 804 

 
Bruttomarginalen ökade till 57,1 % (56,0) för kvartalet, hänförligt till ökad omsättning, fördelaktig 
produktmix samt fortsatta effektiviseringar i Supply Chain-funktionen. Rörelsekostnaderna ökade 
med 4,1 % och EBITA 1 ökade med 29,9 % till 638 Mkr (491). Förändrade valutakurser hade en positiv 
påverkan om cirka 123 Mkr på bruttoresultatet och cirka 66 Mkr på EBITA 1. Kvartalet belastades 
med 491 Mkr (38) i omstrukturerings- och integrationskostnader, där 488 Mkr utgörs av en avsättning 
för förbättringsåtgärder i produktionsenheten i Hechingen, relaterat till förlikningsavtalet med FDA.  
 
Resultaträkning i 
sammandrag 

Kvartal 2 
2017 

Kvartal 2 
2016 

Jan-jun 
2017  

Jan-jun  
2016  

Rullande 
12M 

Helår 
2016 

Nettoomsättning, Mkr 3 094 2 796 5 919 5 407 12 316 11 804 
Bruttoresultat, Mkr 1 766 1 566 3 401 3 002 6 951 6 552 
Bruttomarginal, % 57,1% 56,0% 57,5% 55,5% 56,4% 55,5% 
       
Rörelsekostnader, Mkr -1 262 -1 212 -2 482 -2 414 -4 861 - 4 793 

 
      

EBITA 1, Mkr 638 491 1 195 862 2 659 2 326 
EBITA 1-marginal, % 20,6% 17,6% 20,2% 15,9% 21,6% 19,7% 
        
Förvärvskostnader, Mkr -1 -2 -2 -4 -6 - 8 
Omstrukturerings- och 
integrationskostnader, Mkr -491 -38 -500 -96 -1 155 - 751 
        
Rörelseresultat (EBIT), Mkr 12 314 417 488 929 1 000 
EBIT-marginal, % 0,4% 11,2% 7,0% 9,0% 7,5% 8,5% 
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Surgical Workflows 
 

Orderingång 
Den organiska orderingången minskade med -8,4 % (+3,3) under kvartalet. Produktsegmentet 
Integrated Workflow Solutions rapporterade tillväxt i samtliga regioner medan de övriga 
produktsegmenten minskade sin organiska orderingång jämfört med föregående år. Samtliga 
regioner rapporterade minskad orderingång under perioden. Den mest påtagliga nedgången ägde 
rum i Americas, hänförligt till Life Science och Surgical Workplaces samt Infection Control. Minskad 
orderingång inom främst Infection Control bidrog till nedgången i EMEA medan APAC rapporterade 
minskad orderingång inom Surgical Workplaces och Infection Control.  

 
Orderingång 
regioner, Mkr 

Kvartal 2 
2017 

Kvartal 2 
2016 

Org. för- 
ändring 

Jan-jun 
2017 

Jan-jun 
 2016 

Org. för- 
ändring 

Rullande  
12M 

Helår  
2016 

Americas 686 740 -13,0% 1 372 1 375 -6,2% 2 793 2 796 
APAC 610 611 -5,2% 1 058 1 021 -1,9% 2 449 2 412 
EMEA 1 293 1 359 -7,4% 2 576 2 550 -0,4% 5 461 5 435 
Totalt 2 589 2 710 -8,4% 5 006 4 946 -2,3% 10 703 10 643 

Nettoomsättning och resultat 
Nettoomsättningen minskade organiskt med -6,5 % (+2,4) jämfört med samma kvartal föregående år. 
Nedgången var främst hänförlig till minskad försäljning inom Life Science och Surgical Workplaces. 
Detta vägdes bara delvis upp av ökad försäljning inom Integrated Workflow Solutions.  
Samtliga regioner rapporterade minskad organisk försäljningstillväxt under kvartalet. Nedgången 
inom APAC är främst hänförlig till Surgical Workplaces och Life Science. Det bör i sammanhanget 
påpekas att APAC rapporterade en tillväxt om 9,8 % samma period föregående år. Minskad 
försäljning inom Surgical Workplaces bidrog även till nedgången i EMEA medan den försiktigt 
negativa utvecklingen i Americas främst är kopplad till avtagande försäljning inom Life Science.  

 
Nettoomsättning 
regioner, Mkr 

Kvartal 2 
2017 

Kvartal 2 
2016 

Org. för- 
ändring 

Jan-jun 
2017 

Jan-jun 
 2016 

Org. för- 
ändring 

Rullande  
12M 

Helår  
2016 

Americas 690 653 -0,9% 1 282 1 224 -1,5% 2 844 2 786 
APAC 448 495 -14,3% 818 872 -11,4% 2 350 2 404 
EMEA 1 185 1 236 -6,4% 2 231 2 231 -1,3% 5 306 5 306 
Totalt 2 323 2 384 -6,5% 4 331 4 327 -3,4% 10 500 10 496 

 
Bruttomarginalen för Surgical Workflows ökade till 36,1 % (35,9) under kvartalet. Rörelsekostnaderna 
ökade med 14,8 %, främst hänförligt till valutaeffekter samt högre omkostnader inom försäljning och 
FoU. EBITA 1 minskade till 78 Mkr (193). Förändrade valutakurser hade en positiv påverkan om cirka 
61 Mkr på bruttoresultatet och cirka 31 Mkr på EBITA 1 jämfört med föregående år. Omstrukturerings- 
och integrationskostnaderna uppgick till 7 Mkr (37). 
 
Resultaträkning i  
sammandrag 

Kvartal 2 
2017 

Kvartal 2 
2016 

Jan-jun 
2017  

Jan-jun  
2016  

Rullande 
12M 

Helår 
2016 

Nettoomsättning, Mkr 2 323 2 384 4 331 4 327 10 500 10 496 
Bruttoresultat, Mkr 839 856 1 616 1 568 4 009 3 961 
Bruttomarginal, % 36,1% 35,9% 37,3% 36,2% 38,2% 37,7% 
       
Rörelsekostnader, Mkr -769 -670 -1 482 -1 343 -2 844 - 2 705 

 
      

EBITA 1, Mkr 78 193 150 238 1 195 1 283 
EBITA 1-marginal, % 3,4% 8,1% 3,5% 5,5% 11,4% 12,2% 
        
Förvärvskostnader, Mkr 0 -1 0 -1 -1 - 2 
Omstrukturerings- och  
integrationskostnader, Mkr -7 -37 -24 -79 -198 - 253 
        
Rörelseresultat (EBIT), Mkr 63 148 110 145 966 1 001 
EBIT-marginal, %  2,7% 6,2% 2,5% 3,4% 9,2% 9,5% 
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Inom Surgical Workflows utvecklas 

lösningar för infektionsbekämpning, 

operationssalar samt avancerade IT-

system för spårbarhet och flöde av sterilt 

gods och resursoptimering. Även 

koncernens Life Science-segment ingår i 

detta affärsområde.
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Patient & Post-Acute Care 
 

Orderingång 
Orderingången minskade organiskt med -2,2 % (-5,6) jämfört med samma kvartal föregående år, 
primärt som en följd av en svag utveckling inom produktområdet DVT (produkter för prevention av 
djup ventrombos) samt inom Wound Care både när det gäller uthyrning och kapitalvaror.  
EMEA rapporterade ökad organisk orderingång, främst tack vare god utveckling inom Medical Beds. 
Minskad orderingång i USA inom DVT och Patient Handling bidrog till negativ utveckling i Americas.   

  
Orderingång  
regioner, Mkr 

Kvartal 2 
2017 

Kvartal 2 
2016 

Org. för- 
ändring 

Jan-jun 
2017 

Jan-jun 
 2016 

Org. för- 
ändring 

Rullande  
12M 

Helår  
2016 

Americas 652 668 -8,4% 1 367 1 396 -7,9% 2 913 2 942 
APAC 242 231 -1,7% 458 407 4,7% 895 844 
EMEA 947 893 2,2% 1 873 1 796 1,6% 3 731 3 654 
Totalt 1 841 1 792 -2,2% 3 698 3 599 -1,7% 7 539 7 440 

 

Nettoomsättning och resultat 
Nettoomsättningen minskade organiskt med -0,8 % (-5,3) under kvartalet, primärt som en 
konsekvens av minskad uthyrning och försäljning av kapitalvaror inom Hygiene och Wound Care. 
Detta vägdes delvis upp av ökad försäljning inom Medical Beds och Bariatric. Även Patient Handling 
bidrog positivt under kvartalet, och utgör den främsta förklaringen bakom tillväxten inom EMEA. 
Nedgången i Americas är främst hänförlig till minskad försäljning inom DVT och Wound Care medan 
svagare omsättning inom Hygiene är den främsta förklaringen till nedgången inom APAC.    

 
Nettoomsättning 
regioner, Mkr 

Kvartal 2 
2017 

Kvartal 2 
2016 

Org. för- 
ändring 

Jan-jun 
2017 

Jan-jun 
 2016 

Org. för- 
ändring 

Rullande  
12M 

Helår  
2016 

Americas 703 671 -1,5% 1 438 1 411 -4,0% 2 973 2 946 
APAC 217 210 -3,8% 404 397 -5,3% 881 874 
EMEA 904 866 0,5% 1 813 1 762 0,1% 3 687 3 636 
Totalt 1 824 1 747 -0,8% 3 655 3 570 -2,1% 7 541 7 456 

 
Bruttomarginalen ökade till 46,3 % (42,6) under kvartalet, främst hänförligt till ökad omsättning och 
ökad effektivitet i Supply Chain-funktionen. Rörelsekostnaderna ökade med 9,5 %, vilket primärt 
förklaras av kostnader relaterade till den planerade utdelningen och noteringen av affärsområdet. 
EBITA 1 ökade med 27,9 % till 197 Mkr (154). Förändrade valutakurser hade en positiv påverkan om 
cirka 51 Mkr på bruttoresultatet och cirka 30 Mkr på EBITA 1. Kvartalet belastades med 
omstrukturerings- och integrationskostnader om 27 Mkr (29). Dessa är primärt hänförliga till 
pågående förberedelsearbete inför förslag till utdelning och notering av affärsområdet.  

Resultaträkning i  
sammandrag 

Kvartal 2 
2017 

Kvartal 2 
2016 

Jan-jun 
2017  

Jan-jun  
2016  

Rullande 
12M 

Helår 
2016 

Nettoomsättning, Mkr 1 824 1 747 3 655 3 570 7 541 7 456 
Bruttoresultat, Mkr 844 745 1 727 1 608 3 446 3 327 
Bruttomarginal, % 46,3% 42,6% 47,3% 45,0% 45,7% 44,6% 
       
Rörelsekostnader, Mkr -680 -621 -1 357 -1 259 -2 595 - 2 497 
       
EBITA 1, Mkr 197 154 435 409 982 956 
EBITA 1-marginal, % 10,8% 8,8% 11,9% 11,5% 13,0% 12,8% 
        
Förvärvskostnader, Mkr 0 -5 0 -5 -4 - 9 
Omstrukturerings- och  
integrationskostnader, Mkr -27 -29 -96 -43 -209 - 156 
        
Rörelseresultat (EBIT), Mkr 137 90 274 301 638 665 
EBIT-marginal, %  7,5% 5,2% 7,5% 8,4% 8,5% 8,9% 
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Nettoomsättning per produktsegment 

Patient Handling MB, Bariatric & CC

IPC & DVT Hygiene

Wound care Service

Inom Patient & Post-Acute Care erbjuds 

lösningar för dagliga omvårdnads-

uppgifter som lyft och förflyttning av 

patienter. Detta innefattar lösningar för 

ökad mobilitet, förebyggande av trycksår 

och djup ventrombos samt patienthygien. 
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Övrig information 
Viktiga händelser efter kvartalets utgång  
Kallelse till extra bolagsstämma med anledning av planerad riktad nyemission 
Kallelse till extra bolagsstämma offentliggjordes måndagen den 17 juli 2017. Stämman kommer att 
hållas tisdagen den 15 augusti 2017, kl. 11.00 på Clarion Hotel Post, Drottningtorget 10 i Göteborg.  

Getinge utser Lars Sandström till CFO och medlem av koncernledningen  
Lars Sandström har utsetts till CFO och medlem av Getinges koncernledning. Han har tidigare haft 
flera ledande befattningar inom Scanias finansorganisation och kommer närmast från positionen 
som Senior Vice President, Group reporting, Tax & Control inom Volvogruppen.  
 
Lars Sandström kommer att vara medlem av Getinges koncernledning och rapportera till Mattias 
Perjos, VD och koncernchef Getinge. Han efterträder Reinhard Mayer, som valt att lämna Getinge av 
personliga skäl, och kommer att tillträda sin position senast i januari 2018.  

Riskhantering  
Vårdens ersättningssystem 
Den enskilt största marknadsrisken för Getinge är politisk. Förändringar i vårdens ersättnings-
system kan få stora effekter på enskilda marknader genom att anslagen minskas eller skjuts på 
framtiden. Genom att Getinge är verksamt på ett stort antal geografiska marknader begränsas 
denna risk för koncernen som helhet. 
 
Kunder 
Verksamheten som bedrivs av Getinges kunder finansieras som regel direkt eller indirekt med 
offentliga medel och betalningsförmågan är i de allra flesta fall mycket god, även om  
betalningsbeteendet varierar mellan olika länder. Vid affärer utanför OECD-området 
betalningssäkras samtliga transaktioner om inte kundens betalningsförmåga är väl dokumenterad. 
 
Myndigheter och kontrollorgan 
Delar av Getinges produktsortiment omfattas av lagstiftning som stipulerar betydande utvärdering, 
kvalitetskontroll och dokumentation. Det kan inte uteslutas att Getinges verksamhet, finansiella 
ställning och resultat i framtiden kan komma att påverkas negativt av svårigheter att leva upp till 
myndigheters och kontrollorgans befintliga föreskrifter och krav eller förändringar av dessa. För att i 
största mån begränsa dessa risker bedriver Getinge ett omfattande arbete kring kvalitet och 
regulatoriska frågor och varje affärsområde har en övergripande ansvarig för kvalitet och 
regulatoriska frågor. Majoriteten av koncernens produktionsanläggningar är certifierade enligt den 
medicintekniska kvalitetsstandarden ISO 13485 och/eller den allmänna kvalitetsstandarden ISO 
9001. 
 
Forskning och utveckling 
Getinges framtida tillväxt är även beroende av att företaget lyckas utveckla nya och framgångsrika 
produkter. Arbete med forskning och utveckling är kostsamt och det är omöjligt att garantera att 
utvecklade produkter är kommersiellt lyckosamma. För att maximera avkastningen av forsknings- 
och utvecklingsansträngningarna har koncernen en mycket strukturerad urvals- och 
planeringsprocess för att säkerställa att koncernen prioriterar rätt i valet mellan potentiella projekt. 
Denna process omfattar noggranna analyser av marknad, teknikutveckling, val av produktionsmetod 
och val av underleverantörer. Utvecklingsarbetet bedrivs på ett strukturerat sätt och varje enskilt 
projekt genomgår ett antal fasta kontrollpunkter. 
 
Produktansvar och skadeståndskrav 
Sjukvårdsleverantörer riskerar, likt andra aktörer inom sjuk- och hälsovård, att bli föremål för anspråk 
avseende produktansvar och andra juridiska frågor. Sådana anspråk kan röra stora belopp och 
betydande juridiska kostnader. Getinge kan inte lämna några garantier för att dess verksamhet inte 
kommer att utsättas för ersättningskrav. För de egendoms- och ansvarsrisker (t ex produktansvar) 
som koncernen är utsatt för finns omfattande försäkringsprogram. 
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Skydd av immateriella rättigheter 
Getinge är ledande inom sina verksamhetsområden och satsar betydande belopp på produkt-
utveckling. För att säkerställa avkastningen på dessa investeringar hävdar Getinge aktivt sin rätt och 
följer konkurrenternas verksamhet noga. Om så krävs skyddar Getinge sina immateriella rättigheter 
genom juridiska processer. 
Finansiell riskhantering 
Getinge är i sin verksamhet utsatt för en rad finansiella risker. Med finansiella risker avses i första 
hand risker relaterade till valuta- och ränterisker samt kreditrisker. Riskhanteringen regleras av en av 
styrelsen fastställd finanspolicy. Det övergripande ansvaret för att hantera koncernens finansiella 
risker samt utveckla metoder och principer för att hantera finansiella risker ligger inom 
koncernledningen och finansfunktionen. De mest väsentliga finansiella risker som koncernen är 
utsatt för är valutarisker, ränterisker samt kredit- och motpartsrisker. 
 

Säsongsvariationer 
Getinges resultat påverkas av säsongsmässiga variationer. Det andra kvartalet är normalt svagt i 
relation till återstoden av verksamhetsåret. Tredje och särskilt fjärde kvartalet är vanligtvis 
koncernens starkaste kvartal. 
 

Transaktioner med närstående 
Getinge har inga väsentliga transaktioner med närstående utöver transaktioner med dotterbolag. 
 

Framtidsinriktad information  
Denna rapport innehåller framtidsinriktad information som baseras på Getinges koncernlednings 
nuvarande förväntningar. Även om ledningen bedömer att förväntningarna som framgår av sådan 
framtidsinriktad information är rimliga, kan ingen garanti lämnas för att dessa förväntningar 
kommer att visa sig vara korrekta. Följaktligen kan faktiskt framtida utfall variera väsentligt jämfört 
med vad som framgår i den framtidsinriktade informationen beroende på bland annat förändrade 
förutsättningar avseende ekonomi, marknad och konkurrens, förändringar i lagkrav och 
regulatoriska krav samt andra politiska åtgärder och variationer i valutakurser.   
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Försäkran 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av 
moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker 
och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och koncernen står inför. 

 
Göteborg, 16 juli 2017 

 
 
 

 Carl Bennet Johan Bygge Cecilia Daun Wennborg 
 Ordförande 

 
  
 Barbro Fridén Dan Frohm Sofia Hasselberg 
 
 
 
 Rickard Karlsson  Åke Larsson  Johan Malmquist  
  
 
 Mattias Perjos Malin Persson Johan Stern 
 VD och koncernchef  Vice ordförande 
   

 
   

Rapporten har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.
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Koncernens finansiella rapporter 
 

Resultaträkning för koncernen 
Mkr Not 

Kvartal 2 
 2017 

Kvartal 2 
2016 

Jan-jun 
2017  

Jan-jun  
2016  

Helår 
2016  

Nettoomsättning  2 7 241 6 927 13 905 13 304 29 756 
Kostnad för sålda varor  3 -3 792 -3 760 -7 161 -7 126 - 15 916 
Bruttoresultat 
 

 3 449 3 167 6 744 6 178 13 840 

Försäljningskostnader 3 -1 649 -1 514 -3 284 -3 092 - 6 250 
Administrationskostnader 3 -908 -828 -1 781 -1 656 - 3 359 
Forsknings- och utvecklingskostnader 4 -185 -160 -349 -327 - 671 
Förvärvskostnader  -2 -8 -3 -12 - 21 
Omstrukturerings- och integrationskostnader  -524 -133 -620 -260 - 1 313 
Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader  -19 -51 -5 -42 61 
Rörelseresultat (EBIT) 2,3 162 473 702 789 2 287 

Finansnetto 2 -153 -162 -310 -321 - 637 
Resultat efter finansiella poster 2 9 311 392 468 1 650 
Skatt   -2 -84 -104 -126 - 437 
Periodens resultat  7 227 288 342 1 213 

        
Hänförligt till:       
Moderföretagets aktieägare  2 221 279 331 1 188 
Innehav utan bestämmande inflytande  5 6 9 11 25 

 
      

        
Resultat per aktie, kronor*  0,01 0,93 1,17 1,39 4,98 

* Före och efter utspädning 

Rapport över totalresultatet för koncernen 
Mkr 

Kvartal 2 
 2017 

Kvartal 2 
2016 

Jan-jun 
2017  

Jan-jun  
2016  

Helår 
2016  

Periodens resultat 7 227 288 342 1 213 

 
     

Övrigt totalresultat      
Poster som inte kan omföras till resultatet      
Aktuariella vinster/förluster avseende förmånsbestämda 
pensionsplaner 122 -167 122 -141 - 280 
Skatt hänförlig till poster som inte kan omföras till resultatet -47 31 -47 26 104 

 
     

Poster som vid senare tidpunkt kan omföras till resultatet      
Omräkningsdifferenser och säkringar av nettoinvesteringar -676 651 -777 75 551 
Kassaflödessäkringar 201 -252 335 -304 86 
Skatt hänförlig till poster som kan omföras till resultatet -193 56 -300 67 326 
Periodens övriga totalresultat netto efter skatt -593 319 -667 -277 787 
Summa totalresultat för perioden -586 546 -379 65 2 000 
       
Totalresultat hänförligt till:      
Moderföretagets aktieägare -594 527 -391 45 1 964 
Innehav utan bestämmande inflytande 8 19 12 20 36 
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Balansräkning för koncernen 
 Mkr 

 
Not 

30 juni 
 2017  

30 juni 
 2016 

31 december 
 2016 

Tillgångar     
Immateriella tillgångar  30 463 30 686 32 004 
Materiella anläggningstillgångar  4 155 4 652 4 313 
Finansiella anläggningstillgångar  1 391 1 773 1 329 
Varulager  6 188 5 896 5 431 
Kundfordringar  6 694 6 284 8 159 
Övriga kortfristiga fordringar  2 546 2 420 2 295 
Likvida medel 6 1 400 1 845 1 680 
Summa tillgångar  52 837 53 556 55 211 
     
Eget kapital och skulder     
Eget kapital  20 060 18 977 20 916 
Pensionsavsättningar, räntebärande 6 3 169 3 115 3 368 
Andra räntebärande skulder 6 20 897 22 071 21 701 
Övriga avsättningar 8 2 157 2 024 1 856 
Leverantörsskulder  1 839 1 765 2 201 
Övriga icke räntebärande skulder  4 715 5 604 5 169 
Summa eget kapital och skulder  52 837 53 556 55 211 

Förändring eget kapital för koncernen 
 
Mkr Aktiekapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital Reserver 
Balanserad 

vinst 
 

Totalt 

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande 
Summa  

eget kapital 
Ingående balans per 1 januari 2016 119 5 960 3 13 121 19 203 390 19 593 
Summa totalresultat för perioden - - 952 1 012 1 964 36 2 000 
Aktierelaterad ersättning - - - 8 8 - 8 
Utdelning - - - - 667 - 667 - 18 - 685 
Utgående balans per 31 december 2016 119 5 960 955 13 474 20 508 408 20 916 
         
Ingående balans per 1 januari 2017 119 5 960 955 13 474 20 508 408 20 916 
Summa totalresultat för perioden - - - 745 354 -391 12 -379 
Aktierelaterad ersättning - - - - - - - 
Utdelning - - - - 477 - 477 - - 477 
Utgående balans per 30 juni 2017 119 5 960 210 13 351 19 640 420 20 060 
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Kassaflödesanalys för koncernen 
Mkr 

Kvartal 2 
 2017 

Kvartal 2 
2016 

Jan-jun 
2017  

Jan-jun  
2016  

Helår 
2016  

Den löpande verksamheten         
Rörelseresultat (EBIT) 162 473 702 789 2 287 
Återläggning av av- och nedskrivningar 605 562 1 271 1 174 2 703 
Övriga icke kassaflödespåverkande poster 11 28 15 32 85 
Kostnadsförda omstrukturerings- och integrationskostnader* 523 133 551 260 1 015 
Utbetalda omstrukturerings- och integrationskostnader -142 -202 -257 -401 - 872 
Finansiella poster -153 -162 -310 -321 - 637 
Betald skatt -81 -101 -253 -262 - 332 
Kassaflöde före förändringar i rörelsekapital 925 731 1 719 1 271 4 249 
      
Förändringar i rörelsekapital      
Varulager -492 -211 -1 050 -565 - 234 
Kortfristiga fordringar -152 193 821 1 115 - 252 
Kortfristiga skulder -58 -250 -399 -658 - 92 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 223 463 1 091 1 163 3 671 
       
Investeringsverksamheten      
Förvärvade verksamheter -41 -214 -81 -214 - 212 
Avyttrade verksamheter - - - - - 
Investeringar, netto -390 -401 -756 -761 - 1 585 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -431 -615 -837 -975 - 1 797 
       
Finansieringsverksamheten      
Förändring av räntebärande skulder -224 511 -46 850 - 1 106 
Förändring av räntebärande fordringar 39 48 15 28 42 
Utbetald utdelning -477 -681 -477 -681 - 685 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -662 -122 -508 197 - 1 749 
       
Periodens kassaflöde -870 -274 -254 385 125 
      
Likvida medel vid periodens början 2 334 2 056 1 680 1 468 1 468 
Omräkningsdifferenser -64 63 -26 -8 87 
Likvida medel vid periodens slut 1 400 1 845 1 400 1 845 1 680 

* Exklusive nedskrivning av anläggningstillgångar 
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Not 1 Redovisningsprinciper 

Koncernens delårsrapport har upprättats enligt IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. För moderbolaget har rapporten 
upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen samt RFR 2. Tillämpningen av redovisningsprinciperna är i överensstämmelse med de som 
finns i årsredovisningen 2016 och ska läsas tillsammans med dessa. I delårsrapporten presenteras alternativa nyckeltal för uppföljning av 
koncernens verksamhet.  

 
Koncernen utvärderar för närvarande effekterna av införandet av standarderna IFRS 9 Finansiella instrument, IFRS 15 Intäkter från avtal 
med kunder samt IFRS 16 Leases. För mer information om dessa nya standarder, vilka ännu inte trätt i kraft, se sidan 62 i årsredovisningen 
2016. 

Procentuella förändringar och nyckeltal har beräknats utifrån de avrundade belopp som redovisas i rapporten. Om inget annat anges avser 
presenterade belopp miljoner kronor och belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.  
 

Not 2 Segmentsöversikt 
 

Nettoomsättning, Mkr 
Kvartal 2 

 2017 
Kvartal 2 

 2016 
Jan-jun 

2017  
Jan-jun  

2016  
Helår 

2016  
Acute Care Therapies 3 094 2 796 5 919 5 407 11 804 
Surgical Workflows 2 323 2 384 4 331 4 327 10 496 
Patient & Post-Acute Care  1 824 1 747 3 655 3 570 7 456 
Totalt 7 241 6 927 13 905 13 304 29 756 

 

Rörelseresultat (EBIT), Mkr 
Kvartal 2 

 2017 
Kvartal 2 

 2016 
Jan-jun 

2017  
Jan-jun  

2016  
Helår 

2016  
Acute Care Therapies 12 314 417 488 1 000 
Surgical Workflows 63 148 110 145 1 001 
Patient & Post-Acute Care  137 90 274 301 665 
Koncerngemensamma funktioner* -50 -79 -99 -145 - 379 
Rörelseresultat (EBIT) 162 473 702 789 2 287 
Finansnetto -153 -162 -310 -321 - 637 
Resultat efter finansiella poster 9 311 392 468 1 650 

 
* Koncerngemensamma funktioner avser centrala funktioner såsom finans, kommunikation samt HR. 

 

 
Not 3 Av- och nedskrivningar 

 

Mkr 
Kvartal 2 

 2017 
Kvartal 2 

 2016 
Jan-jun 

2017  
Jan-jun  

2016  
Helår 

2016  
Förvärvsrelaterade immateriella tillgångar -176 -174 -357 -347 - 720 
Immateriella tillgångar -221 -200 -504 -427 - 1 169 
Materiella anläggningstillgångar -208 -188 -410 -400 - 814 
Totalt -605 -562 -1 271 -1 174 - 2 703 
      varav nedskrivningar -1 -   -69 - - 298 

Vissa IT-relaterade materiella anläggningstillgångar omklassificerades till immateriella tillgångar i det fjärde kvartalet 2016 och 
avskrivningarna för jämförelseperioderna har justerats i motsvarande mån.  
 

 

 
Not 4 Aktiverade utvecklingskostnader 
 

Mkr 
Kvartal 2 

 2017 
Kvartal 2 

 2016 
Jan-jun 

2017  
Jan-jun  

2016  
Helår 

2016  
Utvecklingskostnader, brutto -346 -325 -673 -613 - 1 265 
Aktiverade utvecklingskostnader 161 165 324 286 594 
Utvecklingskostnader, netto -185 -160 -349 -327 - 671 
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Not 5 Resultat per kvartal 
 

Mkr 
Q3  

2015 
Q4  

2015 
Q1  

2016 
Q2 

2016  
Q3 

2016  
Q4 

2016  
Q1 

2017  
Q2 

2017  
Nettoomsättning 6 925 9 417 6 377 6 927 6 929 9 523 6 664 7 241 
Kostnad för sålda varor - 3 685 - 4 968 - 3 366 - 3 760 - 3 654 -5 136 - 3 369 -3 792 
Bruttoresultat 3 240 4 449 3 011 3 167 3 275 4 387 3 295 3 449 
Rörelsekostnader - 2 819 - 2 904 - 2 695 - 2 694 - 3 226 - 2 938 - 2 755 -3 287 
Rörelseresultat (EBIT)  421 1 545  316  473  49 1 449 540 162 
Finansnetto - 183 - 174 - 159 - 162 - 159 - 157 - 157 -153 
Resultat efter finansiella poster  238 1 371  157  311 - 110 1 292 383 9 
Skatt - 64 - 372 - 42 - 84  29 - 340 - 102 -2 
Periodens resultat  174  999  115  227 - 81 952 281 7 

 

 
Not 6 Koncernens räntebärande nettoskuld 
 

Mkr 
30 juni 

 2017  
30 juni 

 2016 
31 december 

 2016 
Andra räntebärande skulder 20 897 22 071 21 701 
Pensionsavsättningar, räntebärande 3 169 3 115 3 368 
Räntebärande skulder 24 066 25 186 25 069 
Avgår likvida medel -1 400 - 1 845 - 1 680 
Räntebärande nettoskuld 22 666 23 341 23 389 

 

  
Not 7 Koncernens nyckeltal 

Finansiella och operativa nyckeltal 

 

Kvartal 2 
 2017 

Kvartal 2 
 2016 

Jan-jun 
2017  

Jan-jun  
2016  

Helår 
2016  

Nyckeltal baserade på Getinges finansiella mål      
Organisk försäljningstillväxt, % -0,5 -0,3 0,0 -1,7 -1,5 
EBITA 1-tillväxt, % 9,6 10,2 19,5 -1,7 3,9 
Cash conversion, %  29,1 44,7 55,3 59,2 73,6 
Avkastning på eget kapital, %   5,9 8,0 6,0 
      
Övriga operativa och finansiella nyckeltal      
Organisk ordertillväxt, % -3,8 3,0 -1,6 0,5 -0,8 
Bruttomarginal, % 47,6 45,7 48,5 46,4 46,5 
Försäljningskostnader i % av nettoomsättningen 22,8 21,9 23,6 23,2 21,0 
Administrationskostnader i % av 
nettoomsättningen 12,5 12,0 12,8 12,4 11,3 
Utgifter för forskning och utveckling i % av 
nettoomsättningen 4,8 4,7 4,8 4,6 4,3 
Rörelsemarginal, % 2,2 6,8 5,0 5,9 7,7 
Resultat per aktie, kronor*  0,01 0,93 1,17 1,39 4,98 
Antal aktier, tusental 238 323 238 323 238 323 238 323 238 323 
Räntetäckningsgrad, ggr   6,3 5,0 5,6 
Arbetande kapital, Mkr   42 523 42 245 43 383 
Avkastning på arbetande kapital, %   9,1 8,1 8,3 
Nettoskuldsättningsgrad, ggr   1,13 1,23 1,12 
Nettoskuld/EBITDA**, ggr   3,58 3,99 3,88 
Soliditet, %   38,0 35,4 37,9 
Eget kapital per aktie, kronor   84,17 79,63 87,76 
Antal anställda   16 333 15 591 15 582 

* Före och efter utspädning 

** EBITDA före förvärvs-, omstrukturerings- och integrationskostnader 
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Alternativa nyckeltal 
Alternativa nyckeltal avser finansiella mått som används av företagets ledning och investerare för att utvärdera koncernens resultat och 
ställning, vilka inte direkt kan utläsas eller härledas ur de finansiella rapporterna. Dessa finansiella mått är avsedda att underlätta analys av 
koncernens utveckling. De alternativa nyckeltalen ska inte betraktas som substitut utan snarare som komplement till den finansiella 
rapportering som upprättats i enlighet med IFRS. De finansiella mått som redovisas i denna rapport kan skilja sig från liknande mått som 
används av andra bolag. 

 

EBITA 1, Mkr 
Kvartal 2 

 2017 
Kvartal 2 

 2016 
Jan-jun 

2017  
Jan-jun  

2016  
Helår 

2016  
Rörelseresultat (EBIT) 162 473 702 789 2 287 
Återläggning av av- och nedskrivningar av 
förvärvsrelaterade immateriella tillgångar 176 174 357 347 720 
Återläggning av förvärvs-, 
omstrukturerings- och integrationskostnader 526 141 623 272 1 334 
EBITA 1 864 788 1 682 1 408 4 341 

 

EBITA 2, Mkr 
Kvartal 2 

 2017 
Kvartal 2 

 2016 
Jan-jun 

2017  
Jan-jun  

2016  
Helår 

2016  
Rörelseresultat (EBIT) 162 473 702 789 2 287 
Återläggning av av- och nedskrivningar av 
förvärvsrelaterade immateriella tillgångar 176 174 357 347 720 
EBITA 2 338 647 1 059 1 136 3 007 

 

Cash conversion 
Kvartal 2 

 2017 
Kvartal 2 

 2016 
Jan-jun 

2017  
Jan-jun  

2016  
Helår 

2016  
Kassaflöde från den löpande  
verksamheten, Mkr 223 463 1 091 1 163 3 671 
      
Rörelseresultat (EBIT) 162 473 702 789 2 287 
Återläggning av av- och nedskrivningar på 
immateriella och materiella 
anläggningstillgångar 605 562 1 271 1 174 2 703 
EBITDA, Mkr 767 1 035 1 973 1 963 4 990 
      
Cash conversion, % 29,1 44,7 55,3 59,2 73,6 

 

Nettoskuldsättningsgrad 
30 juni 

 2017  
30 juni 

 2016 
31 december  

2016 
Räntebärande nettoskuld, Mkr 22 666 23 341 23 389 
Eget kapital, Mkr 20 060 18 977 20 916 
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 1,13 1,23 1,12 

 
Not 8 Avsättning FDA 

 

Mkr 
30 juni 

 2017  
30 juni 

 2016 
31 december  

2016 
Reserv vid periodens ingång 371 193 193 
Ianspråktagna medel  -141 - 106 - 235 
Avsättningar  488 - 400 
Omräkningsdifferenser -8 - 13 
Reserv vid periodens utgång 710 87 371 

 
År 2014 reserverade Getinge 995 Mkr avseende förbättringsåtgärder för att stärka kvalitetsledningssystemet inom dåvarande Medical 
Systems och under 2016 reserverades ytterligare 400 Mkr för detta ändamål. Under perioden har 141 Mkr tagits i anspråk för 
förbättringsåtgärder inom ramen för åtgärdsprogrammet. En ytterligare avsättning för programmet om 488 Mkr har reserverats under 
perioden. De totala kostnaderna för åtgärdsprogrammet uppgår därmed till 1 983 Mkr, varav 1 883 Mkr avser åtgärdsprogrammet och 100 
Mkr straffavgifter. 
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Not 9 Förvärv 
 
Carus HMS GmbH 
Under kvartalet har Getinge förvärvat det tyska It-företaget Carus som stärker erbjudandet inom Integrated Workflow Solutions. Bolaget 
har cirka 30 anställda och prognosticerar en omsättning om 20 Mkr för 2017. Den totala köpeskillingen uppgick till 19 Mkr  
 
Simm Company and Surgeon Aid 
Under perioden har Getinge slutfört förvärvet från thailändska Simm Company and Surgeon Aids. Verksamheten har cirka 60 anställda och 
omsätter ca 75 Mkr. Den totala köpeskillingen beräknas uppgå till 40 Mkr.  
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Moderbolagets finansiella rapporter 
 

Resultaträkning för moderbolaget 
Mkr 

Kvartal 2 
 2017 

Kvartal 2 
 2016 

Jan-jun 
2017  

Jan-jun  
2016  

Helår 
2016  

Administrationskostnader  -71 -149 -195 -276 - 164 
Rörelseresultat -71 -149 -195 -276 - 164 
Resultat från andelar i koncernföretag 1 959 -4 1 959 -4 2 514 
Ränteintäkter och övriga liknande intäkter 799 -105 1 158 126 164 
Räntekostnader och övriga liknande kostnader -140 -605 -282 -745 - 2 370 
Resultat efter finansiella poster* 2 547 -863 2 640 -899 144 
Skatt  -25 -5 -47 -6 78 
Periodens resultat 2 522 -868 2 593 -905 222 

* Ränteintäkter och övriga liknande intäkter samt räntekostnader och övriga liknande kostnader innehåller valutakursvinster/-förluster hänförliga till omräkning av fordringar och skulder i 
utländsk valuta till balansdagens kurs. 

Balansräkning för moderbolaget 
Mkr 

30 juni 
 2017  

30 juni 
 2016 

31 december 
 2016 

Tillgångar    
Immateriella tillgångar 98 107 104 
Materiella anläggningstillgångar 5 3 3 
Andelar i koncernföretag 27 364 25 133 25 024 
Uppskjuten skattefordran 183 54 222 
Fordringar hos koncernföretag 5 255 7 258 7 160 
Kortfristiga fordringar 196 117 140 
Summa tillgångar 33 101 32 672 32 653 
    
Eget kapital och skulder    
Eget kapital 11 676 8 431 9 560 
Långfristiga skulder 11 098 17 296 15 851 
Skulder till koncernföretag 527 2 190 1 351 
Kortfristiga skulder 9 800 4 755 5 891 
Summa eget kapital och skulder 33 101 32 672 32 653 
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Definitioner 
 
 Finansiella termer 
Arbetande kapital. Genomsnittlig 
balansomslutning minskat med likvida 
medel, övriga avsättningar, 
leverantörsskulder och övriga icke 
räntebärande skulder.  
 
Avkastning på arbetande kapital. Rullande 
tolv månaders rörelseresultat med åter-
läggning av förvärvs-, omstrukturerings- 
och integrationskostnader i förhållande till 
arbetande kapital.  
 
Avkastning på eget kapital. Rullande tolv 
månaders resultat efter skatt i förhållande 
till genomsnittligt eget kapital. 
 
Cash conversion. Kassaflöde från den 
löpande verksamheten i förhållande till 
EBITDA. 
 
EBITA 1. Rörelseresultat före av- och 
nedskrivningar av anläggningstillgångar 
som har identifierats i samband med 
företagsförvärv, med återläggning av 
förvärvs-, omstrukturerings- och 
integrationskostnader. 
 
EBITA 2. Rörelseresultat före av- och 
nedskrivningar av anläggningstillgångar 
som har identifierats i samband med 
företagsförvärv. 
 
EBITA 1-marginal. EBITA 1 i förhållande till 
nettoomsättning. 
 
EBITDA. Rörelseresultat före av- och 
nedskrivningar.  
 
EBITDA-marginal. EBITDA i förhållande till 
nettoomsättning. 
 
Nettoskuldsättningsgrad. Räntebärande 
nettoskuld i förhållande till eget kapital. 
 
Organisk förändring. En finansiell 
förändring justerad för valutaförändringar, 
förvärv och avyttringar.  
 
Resultat per aktie. Periodens resultat 
hänförlig till moderbolagets aktieägare i 
förhållande till genomsnittligt antal aktier. 

Räntetäckningsgrad. Resultat efter 
finansiella poster med tillägg för 
räntekostnader och återläggning av 
omstruktureringskostnader i förhållande 
till räntekostnader. 

 
Rörelsemarginal. Rörelseresultat i 
förhållande till nettoomsättning. 
 
Soliditet. Eget kapital i förhållande till 
balansomslutning. 
 
Återkommande intäkter. Intäkter från 
förbrukningsvaror, service, reservdelar och 
liknande. 
 
Medicinska termer 
Autoklav. En form av tryckkokare för 
sterilisering. 
 
Cardiac Assist. Teknik som förbättrar 
blodcirkulationen i hjärtats kranskärl 
genom att blod tvingas in i kranskärlen 
med hjälp av en ballongpump placerad i 
stora kroppspulsådern. Pumpen arbetar 
synkroniserat med hjärtrytmen och den 
ökade blodcirkulationen tillför syre till 
hjärtmuskeln som får bättre pump-
förmåga. 
 
Cardiac Surgery. Hjärtkirurgi. 
 
Cardiopulmonary. Något som avser eller 
hör till både hjärta och lunga. 
 
Cardiovascular. Något som avser eller hör 
till både hjärta och kärl. 
 
Djup ventrombos (DVT). Blodpropp i 
benens djupa vener. 
 
Endoskop. Utrustning för visuell 
undersökning inne i kroppens hålrum, som 
t ex magsäcken. 
 
EVH (Endoscopic Vessel Harvesting). 
Minimalinvasiv kirurgisk metod för att på 
endoskopisk väg explantera ett friskt 
blodkärl.  

Extrakorporealt livsuppehållande. 
Utomkroppslig support, exempelvis extern 
syresättning av blod via medicinsk teknik. 
 
Hemodynamik. Förändringar av tryck och 
flöde i hjärt-kärlsystemet. 
 
Kardiovaskulära sjukdomar. Hjärt- och 
kärlsjukdomar. 
 
Kinetic Therapy. Funktion i Getinges 
högteknologiska sjukvårdssäng RotoProne™. 
Funktionen erbjuder kontinuerlig rotering av 
patienten från sida till sida ned till 40° och 
upp till 62° för att behandla och förebygga 
lungkomplikationer i samband med 
immobilitet. 
 
Kirurgisk perfusion. Hjärt-lungmaskin som 
utför hjärtats och lungornas arbete vid en 
operation. 
 
Konstgjorda grafter. Artificiella 
kärlimplantat. 
 
Lågtemperatursterilisation. Används för 
instrument för minimalinvasiv kirurgi, en typ 
av instrument som är extremt känsliga för 
höga temperaturer och det höga trycket vid 
en ångsteriliseringsprocess. 
 
Motpulsering. Terapi mot 
behandlingsresistent kärlkramp. 
 
Perfusionsprodukter. Produkter som 
hanterar blodcirkulationen och syresättning 
vid hjärtoperationer, kallas ofta hjärt-
lungmaskin. 
 
Vascular intervention. Ett medicinskt 
ingrepp via kärlpunktion istället för att 
använda en öppen kirurgisk metod.  
 
Geografiska benämningar 
Americas. Nord-, Syd- och Centralamerika. 
 
APAC. Asien och Oceanien. 
 
DACH. Tyskland, Österrike och Schweiz. 
 
EMEA. Europa, Mellanöstern och Afrika.

23 | Delårsrapport jan – jun 2017 



114  INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I GETINGE AB

Delårsrapport  januari–juni 2017  

 

Telefonkonferens 
Telefonkonferens med VD och koncernchef, Ma ias Perjos, och Finansdirektör, Reinhard Mayer, hålls den 17 juli 2017, kl 10.00–11.00 
svensk tid. Vänligen se telefonnummer nedan för a  delta: 
Sverige:  +46 (0)8 5033 6574  
UK:  +44 (0)330 336 9105 
USA:  +1 719-457-2086 
Deltagarkod:  6534318  
 
Under telefonkonferensen kommer en presentation a  hållas. För a  ta del av denna via webcast, vänligen klicka på följande länk: 

  
 
Alternativt, använd följande länk för a  ladda ned presentationen:  

  
 
En inspelning av telefonkonferensen finns tillgänglig i 90 dagar via följande länk: 

 
 
Finansiell information 
Uppdaterad information rörande exempelvis Getinges aktie och bolagsstyrning finns på Årsredovisningen, 
bokslutskommunikén och kvartalsrapporter publiceras på svenska och engelska och finns tillgängliga för nedladdning på 

Följande finansiella rapporter, utöver denna kvartalsrapport, kommer a  publiceras för bokslutsåret 2017:  
 
18 oktober 2017:  Delårsrapport januari– september 
29 januari 2018:  Bokslutskommuniké 2017 
Mars 2018:  Årsredovisning för 2017 
 
Kontakt 
Jeane e Hedén Carlsson, Kommunikationsdirektör 
+46 (0) 10 335 1003 

  
 
Lars Ma sson, Head of Investor Relations 
+46 (0)10 335 0043 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna information är sådan information som Getinge AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen 

lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2017 kl 8.00 CET.

Getinge AB (publ) 
Lindholmspiren 7 
417 56 Göteborg 
Sverige  

Telefon: +46 (0)10 335 0000 
Email: 
Organisationsnummer: 556408-5032  
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Getinge AB
Besöksadress
Lindholmspiren 7
402 72 Göteborg

Postadress
Box 8861
Telefon: +46 (0)10 335 0000
www . getinge.com

Finansiell rådgivare
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
SEB Corporate Finance
Kungsträdgårdsgatan 8
106 40 Stockholm
www . sebgroup.com

Juridiska rådgivare
Avseende svensk rätt

Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Box 4291, 
203 14 Malmö
www . mannheimerswartling.se

Avseende amerikansk rätt

Alston & Bird LLP
One Atlantic Center
1201 West Peachtree Street, Suite 4900
Atlanta, GA 303093424, USA
www . alston.com

Revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
113 21 Stockholm
www . pwc.se  

Adresser



Lindholmspiren 7
402 72 Göteborg
www...getinge.com
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