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1 
Stämmans öppnande



2 
Val av ordförande vid stämman



3
Upprättande och godkännande 
av röstlängd



4 
Val av 
justeringsmän



5
Prövning av om stämman blivit
behörigen sammankallad



6 
Godkännande 
av dagordning



7
Framläggande av
Årsredovisningen och revisionsberättelsen, 
koncernredovisningen och koncern
revisionsberättelsen



Föredragning av 
revisionsberättelsen
Huvudansvarige revisor Bo Hjalmarsson
PriceWaterhouseCoopers AB



Fredrik von Oelreich
VD och koncernchef



2010 i korthet

*Justerade för jämförelsestörande poster.

• Nettoomsättningen minskade till 
3 971 MSEK (4 220)

• Rörelseresultatet uppgick till 
435 MSEK (436)*

• Rörelsemarginal på 10,9 % (10,3 %)*

• Nettoskulden minskade till 582 
MSEK (631)



Affärsområde
Professional



Professional

• Omsättningen minskade med 3,6 % till 
2 783 MSEK (2 885) 

• Rörelseresultatet steg till 384 MSEK (402)*

• Rörelsemarginalen uppgick till 13,8 % (13,9 %)*

*Justerade för jämförelsestörande poster







Affärsområde
Retail



Retail
• Omsättningen minskade med 

13,1 % till 689 MSEK (792) 

• Rörelseresultatet steg till 
32 MSEK (18)*

• Rörelsemarginalen uppgick till 
4,6 % (2,2 %)*

*Justerat för jämförelsestörande poster



ICA MalmborgsCoop
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Affärsområde
Tissue



Tissue

*Justerat för jämförelsestörande poster

• Omsättningen minskade med 8,2 % till 
499 MSEK (543)

• Rörelseresultatet ökade till 
18 MSEK (16)*

• Rörelsemarginalen uppgick till 
3,7 % (3,0 %)*

Intern och extern 
försäljning

Extern 46%
Intern 54%
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Expansionsstrategier

Nuvarande marknader    Nya marknader

Nya HORECA-
koncept

Bordsdukning

Koncept-
breddning

Marknads-
penetration

Geografisk
expansion



Marknadspenetration



Konceptbreddning



Geografisk expansion



Professional       Retail Tissue



9
Redogörelse för arbetet i 
styrelsen och i styrelsens utskott



10 a)
Beslut om fastställelse av 
resultaträkning och balansräkning 
samt koncernresultaträkning och 
koncernbalansräkning



10 b)
Beslut om dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller 
förlust



10 c)
Beslut om ansvarsfrihet åt 
styrelseledamöterna och 
verkställande direktören



11
Redogörelse för 
valberedningens 
arbete



12
Fastställande av 
antalet styrelse-
ledamöter



13
Fastställande av arvoden till 
styrelsens ordförande och övriga 
ledamöter samt till revisorer



14
Val av styrelse-
ledamöter och 
styrelse-
ordförande
samt av revisor



Valberedningens förslag

Anders Bülow, styrelseordförande
Tina Andersson 
Tomas Gustafsson
Pia Rudengren
Magnus Yngen



15
Styrelsens förslag 
till bemyndigande 
för styrelsen att fatta 
beslut om emission 
av aktier, tecknings-
optioner och/eller 
konvertibler



16
Styrelsens förslag till riktlinjer 
för ersättning till ledande 
befattningshavare



17
Förslag till 
beslut om 
valberedning



18
Stämmans
avslutande


