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STC Interfinans AB är ett privatägt, svenskt invest-
mentbolag med fokus på långsiktig portföljförvaltning. 
Värdetillväxt skapas genom att STC Interfinans äger och 
utvecklar mindre och medelstora företag med koppling 
till koncernens verksamhetsområden. Målet är en stabil 
och långsiktigt konkurrenskraftig avkastning.
 
STC Interfinans är en aktiv ägare som utvecklar  
koncernbolagen med sikte på ökat värde och ständigt  
förbättrad lönsamhet – detta genom att tillföra kapital 
och kompetens och initiera nya tillväxtmöjligheter.  
Lika viktigt är det att verka för ökad samordning  
och intern effektivitet genom att tillvarata och vidare-
utveckla synergimöjligheterna i affärsnätverket.

Koncernen arbetar med ett brett ansvarstagande.  
Konkret innebär det att ekonomiska, sociala,  
miljömässiga och kulturella värden tillvaratas på  
ett heltäckande sätt. I exempelvis skogsrörelsen är 
miljötänkandet utbrett och i frukt- och grönsaks- 
verksamheten är närproducerade, ekologiska produkter 
samt klimatanpassade lösningar inom logistik och 
övrig hantering en självklarhet. Sedan 1980-talet har 

STC Interfinans dessutom gjort omfattande kulturella 
satsningar i och omkring Mariefred och Åkers Styckebruk 
för att bevara fastigheter och hela industrimiljöer med 
koppling till koncernen.

FRUKT OCH GRÖNSAKER I CENTRUM                                 

Koncernens största affärsområde är import och förädling 
av frukt och grönsaker. Dessa verksamheter står idag 
för 96 procent av omsättningen. Här ingår handels-  
och grossistföretag, men även bolag som arbetar med 
förädlade produkter och färdiga måltidslösningar. 
Flertalet verksamheter har starka positioner på sina 
huvudmarknader i Sverige och övriga Norden. 

Inom STC Interfinans är decentraliseringen långt  
driven. Varje företagsledning förväntas ta ett aktivt 
ansvar i utvecklingen av entreprenörskapet i respektive 
bolag. Koncernens verksamheter är samlade i fyra 
verksamhetsområden – STC GreenFood, skogsbolaget 
Åkers Kronopark, fastighetsbolaget Åkers Styckebruk 
samt värdepapper och finansiella innehav, där Åkers 
Holding är det största innehavet.

STC INTERFINANS - TILLVÄXT, LÅNGSIKTIGHET OCH ANSVARSTAGANDE
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”Gripsholms Värdshus är en av koncernens mest kända fastigheter. 
Värdshusrörelsen är utarrenderad till familjen Åström, som  
utvecklat verksamheten på ett mycket framgångsrikt sätt.”
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ÅRSREDOVISNING 2010

• Koncernens omsättning uppgick till 2,5 miljarder kronor och rörelseresultatet till  
 64 miljoner kronor.

• STC GreenFood förvärvade utestående minoritet i Norlico Holdings verksamhet  
 inom Fresh Cut. Via förvärvet stärks positionerna i segmentet skurna produkter,  
 där STC GreenFood får den största produktionskapaciteten i Norden.

• STC GreenFood tecknade avtal om förvärv av Hembergsgruppen, som bedriver  
 handel med frukt & grönsaker i Halmstad, Växjö och Örebro. Förvärvsavtalet  
 omfattade även inköpsbolaget TFC Sweden. Affären stärker STC GreenFoods  
 positioner på nya, geografiska marknader. 

• I slutet av 2010 färdigställdes Ewermans höglager i Långeberga utanför Helsingborg.  
 Med de nya lokalerna fördubblas lagerkapaciteten inom Ewerman. 

• I fastighetsbolaget Åkers Styckebruk tillkom två nya fastigheter via det förvärvsavtal som  
 tecknades för Hembergsgruppen.

• Salico etablerade ett samarbete med Coop samt med Bergendahls, som bl a äger City Gross.

• Inom Åkerskoncernen – där STC Interfinans är minoritetsägare – uppgick EBITDA  
 till 240 miljoner kronor (194).

KONCERNSTRUKTUR               

Koncernens verksamhet är samlad i fyra områden  
– frukt- och grönsaksverksamheten STC GreenFood, 
skogsbolaget Åkers Kronopark och fastighetsbolaget 

Åkers Styckebruk. Därtill har koncernen finansiella 
innehav och bedriver förvaltning av aktier och andra 
värdepapper.

KORT OM 2010

STC INTERFINANS I KORTHET

STC INTERFINANS

STC GREENFOOD FASTIGHETSBOLAGET
ÅKERS STYCKEBRUK

D SKOGSBOLAGET
ÅKERS KRONOPARK

VÄRDEPAPPER
FINANSIELLA INNEHAV
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ÅRSREDOVISNING 2010

”I Åkers Kronopark bedrivs ett kommersiellt och långsiktigt 
hållbart skogsbruk. Området omfattar cirka 6 000 hektar, 
varav ungefär 4 500 hektar är produktiv skogsmark.”
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2010 blev året då vi lade grunden för en fortsatt expansion 
av koncernens verksamhet. Genom utvecklingen av STC 
GreenFood flyttade vi fram positionerna inom frukt- och 
grönsakshandel. Idag är vi en starkare och mer komplett 
koncern än för ett år sedan. 

Omsättningen i STC Interfinans uppgick under året till  
2 507 miljoner kronor och rörelseresultatet till 64 miljoner 
kronor. Flera av bolagen inom STC GreenFood har 
haft en stabil verksamhet, där såväl volymer som resultat 
utvecklats väl. Ewerman har påverkats av tillbakagången 
inom handeln i stort, vilket återspeglas i det något svagare 
resultatet. STC Interfinans koncernen innehåller stora 
värden. Vi kan se att flera av våra innehav och investeringar 
utvecklats bra under året och representerar en betydande 
värdetillväxt för koncernen.

I förra årets vd-ord berördes de utmaningar och den  
osäkerhet, som handeln och flera andra branscher stod 
inför 2010. På många sätt realiserades dessa farhågor. 
Konkurrensen ökade och tillväxten på bl a den svenska 
livsmedelsmarknaden dämpades, vilket pressade ned  
marginaler och resultat. Den finska marknaden däremot  
var betydligt starkare. Det reflekteras i Satotukkus 
utveckling, där såväl volymerna som resultatet ökade 
jämfört med föregående år.

FÖRBÄTTRING I ÅKERS               

Efter den djupa nedgången under finans- och konjunktur-
krisen förbättrades Åkers resultat i jämförelse med 2009. 
Återhämtningen på företagets huvudmarknader går dock 
långsammare än väntat. Lageruppbyggnaden av valsar hos 
kunderna var betydande under högkonjunkturen, vilket  
gjort att orderingången hos Åkers ännu inte tagit  
tillräcklig fart. Parallellt ritas kartan om på både stål- 
och valsmarknaden. Kina får en allt tyngre roll på dessa 
marknader och konkurrensen från lokala, kinesiska 
valstillverkare skärps successivt. Samtidigt skapar detta 
möjligheter för Åkers, som har egen produktion i Kina 
och därför kan dra nytta av de nya förutsättningarna. 
Som en följd av vårt ägande i Åkers deltog STC Interfinans 
också i den nyemission som gjordes 2010.

SAMORDNING I STC GREENFOOD               

Aktivt ägande präglar också STC GreenFood, där ett 
omfattande utvecklingsarbete genomförts 2010. I denna 
underkoncern har vi en verksamhet som i flera år växt mer 
än marknaden i övrigt och dessutom med god lönsamhet. 

ETT STARKARE STC INTERFINANS

”STC GreenFood har flyttat fram 
positionerna inom frukt och grön-
sakshandel och är idag en starkare 
och mer komplett koncern.”
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ÅRSREDOVISNING 2010

Under hösten förvärvades minoritetsandelarna i Norlico 
och verksamheten införlivades i STC GreenFood.  
Ungefär samtidigt koncentrerades all verksamhet av 
skurna och förädlade produkter till Salico och Salico Oy. 
Strax efter årsskiftet 2010/2011 förvärvades också Hem-
bergsgruppen med tre starka, lokala entreprenörsföretag 
inom frukt- och grönsakshandel – Hembergs Trädgårds-
produkter i Halmstad, Örebro Trädgårdshall samt  
Växjö Partiaffär. Förvärvet stärker positionerna och gör 
STC GreenFood mer komplett via utökad lokal närvaro. 

Att bygga starka, lokala kluster är en bärande del av  
strategin inom frukt och grönsaker. Våra företag ska  
arbeta nära sina kunder med ett brett sortiment och 
en väl utbyggd service. För oss är detta ett framgångs-
koncept som ökar tillväxten och stärker våra positioner. 
Mycket av det fortsatta arbetet fokuserar därför på 
att förädla detta koncept ytterligare – både genom att 
utveckla befintliga bolag och via nya förvärv. I de nya 
strukturer som skapas får Ewerman alltmer av en nyckel-
roll. Företaget är redan idag en ledande importör, grossist 
och distributör. Denna roll förstärks i framtiden och 
knyter Ewerman närmare de övriga bolagen inom STC 
GreenFood. Vad gäller Ewerman så färdigställdes också 
företagets nya höglager i Långeberga utanför Helsingborg 
enligt plan 2010. Lagret fördubblar kapaciteten inom 
Ewerman och är en viktig förutsättning för den expansion, 
som vi tar sikte på under kommande år.

Genom koncentrationen av frukt- och grönsaksverk-
samheten inom STC GreenFood har Osterlén i Malmö 
placerats operativt direkt under moderbolaget STC 
Interfinans. Förändringsarbetet fortsätter och har under 
2010 gett stora resultatförbättringar. Ännu återstår 
dock en del insatser för att bolaget ska ha goda utveck-
lingsmöjligheter. I förlängningen vill vi hitta en ny och 
bättre hemvist för Osterlén. Sannolikt handlar det då om 
verksamheter med koppling till delikatesshandel snarare 
än till frukt och grönsaker.

NYA FASTIGHETSSATSNINGAR                               

Skogs- och fastighetsrörelsen är två prioriterade inves-
teringsområden. Genom förvärvet av Hembersgruppen 
utökades vår portfölj med ytterligare två fastigheter  
och vi tittar alltjämt vidare på nya objekt. Förutom 
direktinvesteringar i fastigheter är vi även öppna för 

investeringar i externa fastighetsfonder. Denna typ av 
fastighetsrelaterade investeringar blir då en del av vår 
finansverksamhet. Utvärderingen av möjliga samarbets-
partners har påbörjats och målet är att kunna göra de 
första fondinvesteringarna 2011.

FORTSATT EXPANSION                               

Som redan nämnts förutsåg vi att 2010 skulle bli ett 
mer svårbedömt år för flera av våra verksamheter. Under 
2011 förväntar vi oss en tydlig återhämtning även om det 
lär dröja ett antal månader innan denna förändring blir 
synlig. För STC GreenFoods del ser vi en fortsatt positiv 
utveckling – detta parallellt med att samordningen och 
det interna effektivitetsarbetet fortgår. Redan idag har 
vi skapat en stark alternativ leverantör inom frukt och 
grönsaker med en försäljning som proforma uppgår till 
cirka 3 miljarder kronor. Idag har STC GreenFood den 
största produktionskapaciteten för skurna och förädlade 
frukt- och grönsaksprodukter i Norden.  

Det är också på den svenska marknaden som vår expansion 
hittills varit tydligast. Det ska dock understrykas att 
STC GreenFood siktar bredare än så och att vår huvud-
marknad är Skandinavien och Östersjöregionen. Det är i 
länderna i denna region vi ser tillväxtmöjligheter för våra 
bolag. Det är också här vi ser att konkurrensen ökar och 
att branschkonsolideringen banar väg för färre men större 
aktörer. I denna utveckling ska vi erbjuda alternativ och 
vara en lokalt stark leverantör som konkurrerar med 
närhet, service och sortiment. STC Interfinans ska vara 
en aktiv ägare, som stöttar entreprenörskapet i varje 
enskilt bolag, men som också ser till att utnyttja alla de 
stordriftsfördelar som finns i en välskött koncern. Genom 
att kombinera dessa förutsättningar är jag övertygad om 
att vi kan bidra till fortsatta framgångar för alla våra 
koncernbolag.

Stockholm 11 mars 2011

Lars Sköld
Vd och Koncernchef, STC Interfinans
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STC Interfinans investerar i företag och verksamheter 
som kompletterar koncernens befintliga verksamhets-
områden. Inriktningen på trygg och långsiktig värde-
tillväxt begränsar risktagandet i koncernen. Investeringar 
görs framför allt i branscher och företag, där transparensen 
är god, entreprenörsandan tydlig och där STC Interfinans 
egen kompetens bidrar till ett ökat värdeskapande. 
Tyngdpunkten ligger på välskötta företag som redan 
utvecklats väl, men som kan dra nytta av kompetensen, 
stabiliteten och den finansiella styrkan i STC Interfinans 
för att expandera vidare.

BEGRÄNSAT RISKTAGANDE                                        

Som investerare skiljer sig koncernen från många andra 
aktörer på marknaden. STC Interfinans är privatägt  
och har en långsiktig syn på värdetillväxt, där balansen 
mellan risk och avkastning inte behöver ifrågasättas i 
alltför korta tidsperspektiv.  

Synen på finansiering skiljer sig också från många andra 
investerare. STC Interfinans baserar inte investeringarna 
på omfattande lånefinansiering, utan snarare på en 
betydande andel eget kapital. Detta möjliggörs genom 
den starka finansiella ställningen och matchar synen på 
värdetillväxt över tiden. STC Interfinans har heller ingen 
uttalad exitstrategi för de hel- eller delägda dotterbolagen. 
Samtidigt är ägandet aktivt och drivande. Det gör att 
avyttringar, breddat ägande eller andra strukturföränd-
ringar blir en naturlig del av verksamheten när det anses 
värdeskapande. 

En sådan förändring har tidigare genomförts i Åkers 
Group, som tillverkar valsar för metall- och stålindustrin. 
STC Interfinans – som tidigare var ensam ägare i Åkers 
– minskade 2008 sitt engagemang och äger numera en 
minoritetspost om 15 procent i företaget. Därmed  
skapas alternativ i ägandet, vilket underlättar för  
STC Interfinans att hitta nya expansionsmöjligheter. 
Samtidigt deltar koncernen aktivt i arbetet med att  
vidareutveckla verksamheten inom Åkers – ett arbete 
som sker i nära samverkan med huvudägaren Altor.

TILLVÄXT INOM FRUKT OCH GRÖNSAKER                

STC Interfinans arbetar målmedvetet med att expandera 
vidare inom frukt och grönsaker i Sverige och övriga 
Norden. Sverigemarknaden domineras av tre stora 
detaljhandelsblock. Samtidigt är frukt och grönsaker 
en relativt fragmenterad marknad med många mindre 
aktörer, som arbetar på regionala eller lokala marknader. 
Det gör att möjligheterna till tilläggsförvärv och andra 
strukturaffärer är goda. 

Vid sidan om förvärvsstrategierna stöttar STC Interfinans  
dotterbolagen i deras organiska utveckling, dvs i  
satsningar för att utöka sortiment, service- och  
kunderbjudanden, förbättra logistiklösningar, förstärka 
sälj- och marknadsorganisationer etc. Dessutom finns  
det betydande tillväxtmöjligheter inom koncernen.  
Det främsta exemplet på detta är integrationen inom 
STC GreenFood, som frilagt en betydande potential 
inom frukt och grönsaker. Ett av de intressantaste  
områdena är förädlade produkter, som är skurna, sköljda 
och som levereras färdigpaketerade till butikerna.  
Redan idag har STC GreenFood den största produktions-
kapaciteten i Norden för skurna produkter. Konsum-
tionen av sådana produkter är idag relativt låg i Norden 
jämfört med många andra marknader i Europa. Inom 
detta tillväxtområde är koncernens ambition att ytterligare 
förstärka och utveckla marknadspositionen i Norden. 

Ett annat tillväxtområde är fastighetsinvesteringar,  
där STC Interfinans avser att öka aktiviteterna under 
kommande år. Det nuvarande fastighetsbeståndet  
består till cirka 90 procent av kommersiella lokaler.

STRATEGI

”Integrationen inom  
STC GreenFood har frilagt  
en stor potential inom frukt  
och grönsaker.”



STC INTERFINANS AB        11

ÅRSREDOVISNING 2010

Inom STC GreenFood samlas koncernens verksamhet  
inom frukt- och grönsakshandel. STC GreenFood 
bildades 2009 och är idag den största fristående aktören 
i Norden. Verksamheten är bred och omfattar import, 
grossistverksamhet och distribution samt även produktion 
och försäljning av skurna och förädlade produkter.  
Verksamheten omsätter cirka 3 miljarder kronor och har 
475 medarbetare efter förvärvet av Hembergsgruppen.

Etableringen av STC GreenFood – och den samordning  
som följt - ska bredda och stärka erbjudandet till  
kunderna och på så sätt ta tillväxten till nästa nivå.  
Den framtida tillväxten är dels organisk, dels förvärvs-
driven genom att nya, intressanta företag som komplet-
terar verksamheten knyts till STC GreenFood. 

Målet är också att etablera starka kluster, som arbetar 
nära kunderna på regionala eller lokala marknader. Den 
här ambitionen gäller inte minst skurna och paketerade 
produkter, som är ett viktigt tillväxtområde för framtiden. 
STC GreenFood består av två affärsområden – Inköp/
Handel respektive Fresh Cut/Måltidslösningar.

FRESH CUT/MÅLTIDSLÖSNINGAR                                        

Verksamheten är inriktad på färska måltidslösningar 
samt på moderna och innovativa livsmedel – t ex sköljda, 
skurna och förädlade frukt- och grönsaksprodukter.  
STC GreenFood är idag marknadsledande i Norden 
inom färdigskurna grönsaker och har den största  
produktionskapaciteten inom detta område. Huvud-
marknaderna är Sverige, Finland och Danmark, där  
Sverige är den största marknaden som står för drygt 
hälften av omsättningen. I affärsområdet ingår företagen 
Salico, Salico Finland, Swedecut samt ÖllövGrönt. På 
samtliga geografiska marknader är företagens viktigaste 
kunder restauranger, storkök och industrier. Bolagen 
inom STC GreenFood levererar exempelvis grönsaker 
och frukt till samtliga McDonaldsrestauranger i Norden.

Till konkurrensfördelarna hör också den höga kvaliteten 
samt fokuseringen på hållbarhet, matsäkerhet och på 
obrutna kylkedjor i distributionen till kunderna. Lika 
viktig är innovationsförmågan och utvecklingskraften 
vad gäller nya produkter och koncept, men också förmågan 
att investera i ny, modern teknik och kostnadseffektiv 
produktion inom fresh cut.

Aktuella exempel på produktutveckling är det egna 
varumärket Eden, som under 2011 utökas med nya  
produkter inom fresh cut, bl a fruktsallader.

INKÖP/HANDEL                                                           

Import, grossistförsäljning och distribution av frukt 
och grönsaker är det andra huvudområdet inom STC 
GreenFoods verksamhet. De olika företagen inom affärs-
området erbjuder ett komplett sortiment till grossister, 
restaurang och storkök samt butiker i detaljhandeln. 

Verksamheten är omfattande och gör STC GreenFood 
till en av de ledande, fristående importörerna och grossis-
terna i både Sverige och Finland. Det breda sortimentet 
omfattar såväl bas- som specialprodukter samt även en 
ökande andel ekologiska produkter. Huvudmarknaderna 
är Sverige och Finland. Förutom det breda sortimentet 
baseras konkurrenskraften inom STC GreenFood även 
på bred inköpskompetens, hög service och kvalitet vad 
gäller produkter, produkthantering, matsäkerhet samt 
effektiva och kundanpassade lösningar inom lager 
och distribution. I affärsområdet ingår idag företagen 
Ewerman, Allfrukt, Satotukku, STC Iberica, Hembergs 
Trädgårdsprodukter, Örebro Trädgårdshall, Växjö Parti-
affär samt TFC Sweden.

Även inom inköp och handel har samordningen inom 
STC GreenFood successivt ökat. Kunskapsutbytet 
mellan bolagen har stärkts samtidigt som samarbetet 
kring kund- och marknadssegment och gemensamma 
varumärken utvecklats. Ett exempel på detta är varumärket 
Eden som lanserades 2009 för att möta kundernas behov 
av fräscha och attraktiva kvalitetsprodukter. Under  
kommande år lanseras ytterligare Eden-produkter,  
som håller en hög, jämn kvalitet och smak.

STC GREENFOOD
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Ewerman är Sveriges största fristående importör, grossist 
och distributör av frukt och grönsaker. Det viktigaste 
kundsegmentet är grossister inom foodservice – dvs 
restauranger och storhushåll - som står för ungefär en 
tredjedel av omsättningen. Den övriga försäljningen 
riktas till butiksgrossister samt till livsmedelsbutiker. 

Ewerman hanterar varje år cirka 100 000 ton frukt och 
grönsaker. Till konkurrensfördelarna hör det kompletta 
sortimentet, som även omfattar många ekologiska  
produkter. Flexibilitet och kvalitet är andra styrkor,  
som gett företaget den starka marknadspositionen.  
Dessutom har Ewerman många färdigskurna produkter  
– bland annat frukt, råkost och sallader - som säljs  
under varumärket SallaCarte. Via samordningen inom 
STC GreenFood har det här sortimentet utökats med 
ungefär en tredjedel under 2010. Denna samordning 
skapar dessutom stordriftfördelar i inköpsarbetet samt  
i leverantörskontakterna.

Försäljningen 2010 låg i nivå med föregående år. De samlade 
volymerna sjönk något. Totalt sett minskade försäljningen 
inom foodservice något medan butiksförsäljningen 
ökade. Resultatet försvagades jämfört med 2009, främst 
beroende på de investeringar och omstruktureringar som 
följt med bildandet av STC GreenFood.

Miljö- och kvalitetsarbetet är också en framgångsfaktor 
för Ewerman. Företaget är certifierat enligt British Retail 
Consortium (BRC) - en internationell standard för 
livsmedelssäkerhet - samt av SMAK för beredning och 
paketering av ekologiska produkter. 

Under året tecknades ett riksavtal med Svensk Cater, 
som har grossistförsäljning på ett tjugotal platser i 
Sverige. Ewerman har även testat nya samverkansformer 
med grossisten Martin Olsson, där målet är ökad närhet 
och precision i det gemensamma arbetet kring utvalda 
artiklar. En ny webbtjänst lanserades som underlättar  
och sparar tid för både kunderna och Ewermans  
medarbetare. Rutinarbetet kring order och beställning 
förenklas och kontakterna med kunderna kan inriktas  
på att vidareutveckla kvalitet och erbjudande.

I slutet av 2010 togs det nya höglagret i drift vid  
anläggningen i Helsingborg. Lagret har 2 300 pallplatser, 
vilket är en fördubbling jämfört med tidigare. Den ökade 
kapaciteten banar väg för en fortsatt expansion inom 
Ewerman samt för ökad produktivitet och smidigare 
flöden i logistikarbetet.

Försäljningen till företag inom food service är och  
förblir basen i Ewermans verksamhet. Ett viktigt 
framtidsmål är att kunna utöka volymerna på befintliga 
kunder - t ex genom att forma erbjudanden, där bra  
distributionslösningar och starka produktkoncept  
kombineras på ett attraktivt sätt. Samtidigt blir butiks-
försäljningen intressantare, särskilt genom konsolide-
ringen i STC GreenFood, som skapar nya möjligheter 
inom allt från inköp och distribution till sortiments-, 
kvalitets - och produktutveckling.

EWERMAN AB

Nettoomsättning per bolag - 2010 (MSEK)*
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Allfrukt är specialiserat på import- och partihandel med 
frukt och grönsaker och är den största fristående aktören 
i Stockholm/Mälardalen. Det främsta kundsegmentet är 
dagligvarubutiker i Storstockholm, som står för ungefär 
tre fjärdedelar av försäljningen. Närheten till kunderna är 
en stark konkurrensfördel och Allfrukt når ut till samtliga 
butiker i Stockholmsområdet med leveranser, service och 
attraktiva erbjudanden inom två timmar.

Tillväxten på Allfrukts marknader har varit svag 2010  
- särskilt i början och slutet av året. Omsättningen ökade 
marginellt, men företaget upprätthöll ändå den höga 
resultatnivån från föregående år. Under 2010 ökade också 
leveranserna till ett antal nya butiker, vilket öppnar en 
stor potential för framtiden. 

Allfrukt har kontor och lager i Årsta. Företaget har ett 
brett sortiment av dagsfärska, färdigmixade frukt- och 
grönsaksprodukter av hög kvalitet. Sortimentet utvidgas 
hela tiden. Även intresset för förädlade produkter – 
främst färdiga fruktsallader - ökar stadigt och under 
2010 beräknas försäljningen ha femdubblats. Allfrukt 
kommer att bredda sig på detta område och på sikt även 
erbjuda färdiga grönsakssallader. Denna satsning görs i 
samverkan med Ewerman och Salico.

Sedan 2008 arbetar Allfrukt med varumärket ”Eden”, 
som omfattar utvalda premiumprodukter. Under 2010 

har varumärkesarbetet inriktats på kvalitetssäkring, t ex 
på att hitta rätt leverantörer och packhus för Eden samt 
på att ta fram tydliga kvalitetskriterier för produkterna. 
Detta projekt drivs tillsammans med andra bolag inom 
STC GreenFood. 

Allfrukt är certifierat enligt KRAV - Sveriges mest 
kända symbol för ekologiskt producerad mat – och sedan 
2009 enligt RIP där HACCP ingår, som är en kvalitets-
standard inom hygien och livsmedelssäkerhet. Under 
2010 har kvalitetsrevisioner enligt de båda standarderna 
genomförts med gott resultat.

På dagligvarumarknaden ökar polariseringen. I stora 
drag domineras denna marknad av ett fåtal renodlade 
lågprisaktörer samt tre rikstäckande kedjor. Dessa kedjor 
strävar efter att de egna butikerna ska göra alltmer av 
sina inköp av frukt och grönsaker hos interna grossister. 
För att möta utvecklingen och klara konkurrensen måste 
Allfrukt vara bättre än kedjornas egna leverantörer – t ex 
vad gäller servicegrad och sortiment. Parallellt utvecklar 
Allfrukt inköps- och distributionsverksamheten för  
att öka sin konkurrenskraft. Det gör man exempelvis  
tillsammans med STC Iberica, vilket inneburit att  
inköpen görs närmare odlare och packhus. Med färre 
mellanhänder i hanteringen förenklas distributionen 
samtidigt som kvaliteten ökar och inköpspriserna bli  
mer konkurrenskraftiga.

ALLFRUKT I STOCKHOLM AB

Nettoomsättning per bolag - 2010 (MSEK)*
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Hembergs Trädgårdsprodukter är den största, fristående 
frukt- och grönsaksgrossisten i sydvästra Sverige. De  
viktigaste kundsegmenten är butiker och restauranger, 
där butikskunderna dominerar och står för drygt 90 
procent av företagets volymer. Det egna sortimentet 
omfattar cirka 900 artiklar. 

Företagets knutpunkt är lager- och distributionsanlägg-
ningen i Halmstad. Distributionen sker i egen regi och 
omfattar ett tiotal lastbilar, vilket garanterar kunderna 
en snabb och flexibel service. Närheten till kunderna är 
överhuvudtaget en stark konkurrensfördel men också den 
höga kvaliteten och kostnadseffektiva organisationen, 
som totalt sett ger konkurrenskraftiga erbjudanden.

Andelen lokalproducerade produkter är hög, vilket också 
är en styrka för Hembergs. Företaget har samarbeten 
med ett trettiotal leverantörer i närområdet. Dessa lokala 
produkter – bl a potatis, rotfrukter och gurka - står idag 
för en betydande del av försäljningen. Att arbeta med 
närodlade produkter ger dessutom miljömässiga fördelar, 
som gynnar både Hembergs och leverantörerna.

Försäljningen under 2010 minskade något i jämförelse 
med året innan. Försvagningen var särskilt tydligt under 
hösten och vintern och kan kopplas till den allt hårdare 
priskonkurrensen på detaljhandelsmarknaden mot slutet 
av året. Även resultatet försvagades något 2010 jämfört 
med föregående år. Under 2010 har Hembergs samtidigt 
ökat fokuseringen på butiksförsäljningen. Målet är 
aktivare insatser på plats ute i butikerna för att stötta 
kunderna och i förlängningen öka de egna försäljnings-
volymerna. De här insatserna utökas 2011 och innefattar 
även nya arbetssätt, som först kommer att testas och 
utvärderas i ett antal referensbutiker. 

AB HEMBERGS TRÄDGÅRDSPRODUKTER

Strax efter årsskiftet 2010/2011 förvärvade  
STC Interfinans Hembergsgruppen med flera 
starka entreprenörsföretag inom frukt- och  
grönsakshandel – Hembergs Trädgårdsprodukter  
i Halmstad, Örebro Trädgårdshall, Växjö Partiaffär  
samt inköpsbolaget TFC Sweden. Dessa bolag 
ingår därför inte i koncernredovisningen för 2010.

Helsingborgsföretaget TFC Sweden arbetar med inköp 
och import av framför allt frukt. Kunderna är grossister, 
kedjekunder, butiker och restauranggrossister. Merparten 
av produkterna köps in från odlare i Europa samt i från 
länder som Argentina, Chile, Brasilien, Nya Zeeland  
och Kina. 

TFC Sweden ägs till 60 procent av STC GreenFood.  
De främsta konkurrensfördelarna är det breda kontakt-
nätet bland professionella leverantörer runt om i världen 
samt den höga kunskapen om produkter och logistik-
lösningar. TFC arbetar i en liten organisation utan egna 

lager eller egen distribution, men med en hög grad av 
kundanpassning där specifika krav tillgodoses på ett 
heltäckande sätt.

Under 2010 hanterade TFC ungefär 1 400 ton och  
omsättningen uppgick till cirka 100 miljoner kronor.  
Det är i nivå med föregående år. För TFC skapar 
samarbetet inom STC GreenFood nya möjligheter för 
framtiden – ett samarbete där sortimentsanpassningar 
och samordningsfördelar av olika slag väntas kunna  
öka volymerna ytterligare.

TFC FRUIT IN SWEDEN AB
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Örebro Trädgårdshall är en lokal frukt- och grönsaks-
grossist med försäljning till butiker, restauranger och 
storkök. Detaljhandeln är det enskilt största kundseg-
mentet som står för ungefär hälften av volymerna.  
Merparten av kunderna finns i Örebro län, där marknads-
andelen uppskattas till mellan 15 och 20 procent. Den 
lokala närvaron med snabba, flexibla leveranser och hög 
service är företagets främsta konkurrensfördelar. Distri-
butionsverksamheten är väl utbyggd och drivs i egen regi.

En annan styrka är den stora andelen lokalt producerade 
produkter samt företagets ekologiska sortiment, som  
successivt utökas. Efterfrågan på dessa produkter är 
störst bland storkökskunder - särskilt offentliga verksam-
heter – där ekologiska produkter numera måste utgöra en 
viss del av inköpsvolymerna inom frukt och grönsaker. 

Till restauranger och storkök säljer Örebro Trädgårdshall 
även färdigskurna produkter, bl a flera olika potatis-
produkter.

Försäljningen under 2010 låg i nivå med volymerna 
under föregående år. Mot slutet av året noterades dock en 
tydlig ökning, som fortsatt också i inledningen av 2011. 
Resultatet försämrades något jämfört med 2009, främst 
beroende på den ombyggnad som genomförts och som 
fördubblat företagets lagerytor i Örebro. Under 2010 har 
även sälj- och marknadsarbetet förstärkts. Företaget har 
nyrekryterat och utökat bearbetningen av detaljhandels-
marknaden, där målet är att växa volymerna på befintliga 
kunder i Örebroområdet.

Växjö Partiaffär är en stark, fristående leverantör av frukt 
och grönsaker i sydöstra Sverige. Det största kundseg-
mentet är dagligvaruhandeln, som står för cirka 60 
procent av försäljningen. Övriga kunder är restauranger, 
storkök samt företag som levererar fruktkorgar och 
färdiga matkassar. Ungefär 20 procent av försäljningen 
avser skalade och strimlade produkter för restauranger 
och storkök.

Växjö Partiaffär har distribution i egen regi. Det ger  
en snabb service och närhet till kunderna. Den höga 
servicen innebär att kunderna vid behov kan göra  
kompletteringar och tilläggsbeställningar, som i flertalet 
fall levereras inom en timme. En annan styrka är den 
stora andelen när- och lokalodlade produkter. Under 
sommarsäsongen erbjuds kunderna bland annat tomat, 
gurka, dill och andra högkvalitativa produkter från 
odlare i Småland och Blekinge.

Under 2010 minskade försäljningen jämfört med året 
innan. Det berodde främst på den hårdare konkurrensen 
på livsmedelsmarknaden, där en aggressiv prissättnings-
strategi bland de stora kedjorna bidrog till minskade 
volymer och försämrade marginaler inom Växjö Partiaffär. 
Försäljningen stabiliserades i slutet av året, vilket fick 
en tydlig effekt på både volymer och marginaler. Under 
2010 lades också grunden för nya samarbeten i storköks-
segmentet, där leveranserna påbörjas under det första 
halvåret 2011. Växjö Partiaffär har även etablerat nya 
samarbeten med företag som levererar matkassar, som är 
ett växande segment med en stor potential för framtiden.

ÖREBRO TRÄDGÅRDSHALL AB

VÄXJÖ PARTIAFFÄR AB
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Satotukku är Finlands största, fristående importör av 
frukt och grönsaker. Företaget är leverantör till grossist- 
och detaljhandeln samt till förädlingsindustrin. Detalj-
handeln är det största kundsegmentet som står för cirka 
60 procent av försäljningen. Företaget har anläggningar i 
Helsingfors, Åbo och Tammerfors. De främsta konkur-
rensfördelarna är den egna importen av förstklassiga  
råvaror, det breda sortimentet samt kundanpassade  
service- och logistiklösningar. Dessutom utökas nu  
satsningen på färdiga sallader, färska skurna grönsaker, 
örter mm, som alltfler kunder efterfrågar. 

Konkurrensen är fortsatt hård inom frukt och grönsaker 
på den finska marknaden. Trots detta blev 2010 ett bra 
år för Satotukku, som ökade både volymer, omsättning 
och resultat. Försäljningen steg i alla större kundsegment 
samtidigt som företaget kunde genomföra prishöjningar 
på vissa produkter. Den viktigaste förklaringen till  
volymökningen är att Satotukku förstärkt marknads-
bearbetningen och arbetat nära sina kunder med många 
olika aktiviteter under 2010. Företaget erbjuder bl a 
utbildning kring frukt och grönsaker, men bistår också med 
olika typer av säljstöd och planering, som hjälp för kunderna 
att utveckla sin försäljning. En annan bidragande orsak 
till ökningen är också att lagerkapaciteten byggts ut med 
cirka 30 procent. Mot slutet av året togs ett nytt lager i 
drift vid anläggningen i Åbo.

Volymerna har även ökat som en följd av att flera  
grossistkunder valt att etablera outsourcing-lösningar 
tillsammans Satotukku. Samarbetet innebär att  
Satotukku tar ett totalansvar för varuförsörjningen av 
vissa produktgrupper till dessa grossister. Erfarenheterna 
hittills är goda, vilket öppnar för flera likande affärer i 
framtiden.

Samordningen inom STC GreenFood skapar också nya 
möjligheter för Satotukku. Bolagen i koncernen samverkar 
exempelvis kring inköp i högre grad, men kommer också 
att utveckla varumärket Eden ännu mer under kommande 
år. Det utökade samarbetet väntas också omfatta alltfler 
skurna produkter och färdiga måltidslösningar, som är 
ett växande segment i både Finland och Sverige.

SATOTUKKU OY
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2006 2007 2008 2009 2010

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010

2006 2007 2008 2009 2010

832,3

Omsättning - Ewerman AB (MSEK) Rörelseresultat - Ewerman AB (MSEK)

Omsättning - Allfrukt i Stockholm AB (MSEK) Rörelseresultat - Allfrukt i Stockholm AB (MSEK)

Msek Msek

Msek Msek

996,3

1 097,2 1 088,2 1 070,4

379,7

506,4
529,4 532,1 534,6

800

1000

1200

300

400

500

600

8,5

13,7
13,0

16,1 15,9

5

10

15

20

14,1

18,0

21,7
23,6

15,1

10

15

20

25

2006 2007 2008 2009 2010

2006 2007 2008 2009 2010

MEuro

MEuro

Omsättning - Satotukku Oy (MEuro)

Rörelseresultat - Satotukku Oy (MEuro)

36,4
44,0

51,8 51,5

60,4

30

40

50

60

70

80

0,4

0,3

0,4

0,6

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Salico AB
172 104

Salico Oy
115 860

Öllöv Grönt
58 460

* Swedecut AB redovisas inte som dotterbolag och inkluderas 
   därför inte i koncernens nettoomsättning.
   Bolagets nettoomsättning uppgick till 4 MSEK för 2010.

49,7%

33,4%

16,9%

0,5



STC INTERFINANS AB        17

ÅRSREDOVISNING 2010

STC Iberica är specialiserat på inköp av frukt och grönsaker 
från främst Spanien. Företaget samarbetar med lokala odlare 
och ansvarar även för transport- och logistikkedjan mellan 
Spanien och Skandinavien. Bolagen inom STC GreenFood 
står för merparten av inköpsvolymerna. Inköpen från Spanien 
väntas fortsätta att växa i takt med att STC GreenFoods 
verksamhet utvecklas. STC Iberica har också ett flertal 
externa kunder, främst medelstora grossister i Skandinavien.

STC Iberica arbetar i en liten, effektiv organisation, vilket gör 
att stora volymer hanteras till en förhållandevis låg kostnad. 
Företaget samverkar med ett fyrtiotal olika odlare på den 
spanska marknaden. Den lokala närvaron och direktkontakten  
med odlarna säkrar att företaget kan erbjuda hög produkt-
kvalitet och anpassade logistiklösningar. Det innebär 
precision i logistikkedjan, där rätt produkter alltid levereras i 
rätt tid så att kvaliteten och fräschören upprätthålls gentemot 
slutkunderna i butiker och restauranger. 

Under 2010 steg volymerna inom STC Iberica och omfattade  
nära 1 000 lastbilstransporter med frukt och grönsaker till 
norra Europa. Det är en ökning med cirka 30 procent jämfört 
med året innan. Efterfrågan steg bland företagen inom STC 
GreenFood, där den ökade samordningen inom koncernen 
skapar nya affärsmöjligheter för STC Iberica. Den här 
tillväxten har skett i en tid när konkurrensen i både och 
Sverige och Finland varit hård. Samtidigt var transport-
kapaciteten på den spanska marknaden ansträngd under 
2010. Volymökningen var även tydlig bland kunderna utanför 
STC-koncernen. Det långsiktiga målet är att även dessa 
kunder ska öka inköpsvolymerna inom STC Iberica.

STC Iberica har en central roll i utvecklingen av Eden, som 
numera är ett gemensamt varumärke inom STC GreenFood. 
Eden etablerades 2009 och omfattar idag ett antal premium-
produkter. Inköpsarbetet samt kunskapen om odlarna och 
den lokala marknaden är avgörande för att de höga kvalitets-
kraven ska kunna upprätthållas. STC Iberica medverkar i den 
fortsatta utvecklingen av Eden, som nu görs med sikte på bl a 
apelsiner och andra citrusfrukter.

STC IBERICA

Frukt och grönsaksodlingar är känsliga för insektsangrepp. 
Därför har odlarna utvecklat olika metoder för att komma 
tillrätta med problemen. Bekämpningsmedel är nog den 
vanligaste tekniken, men bland STC Ibericas odlare får 
en annan metod allt större betydelse. Det handlar om 
en biologisk metod som kallas ”Control Biológico”, där 
”goda” insekter används för att bekämpa ”onda”.

Den biologiska tekniken innebär att skadeinsekterna på 
ett kontrollerat sätt bekämpas med hjälp av sina naturliga 
fiender. Dessa fiender kan vara andra insekter, parasiter eller 
kvalster, som i övrigt inte påverkar odlingarna eller produk-
terna. Genom att ha ”goda” insekter i växthusen förhindras 
att de skadliga kan etablera sig. Metoden introducerades för 
ungefär fem år sedan och har blivit allt populärare.

– Omkring en fjärdedel av våra odlare använder Control 
Biológico i sin produktion, till exempel våra paprikaodlare, 
säger Jussi Alitalo, vd för STC Iberica. Metoden fungerar 
bra i växthus, men däremot inte lika bra på öppna fält.

– Att hitta alternativ till de traditionella, kemiska bekämp-
ningsmedlen blir allt viktigare. Nyligen fick tyska butiker och 
detaljhandelskedjor kvalitetsproblem med vissa av sina frukt- 
och grönsaksprodukter, som innehöll rester av bekämpnings-
medlen, berättar Jussi Alitalo. När sådant inträffar riskerar 
producenter att svartlistas, vilket i värsta fall kan få stora 
återverkningar för hela den spanska frukt- och grönsaks- 
sektorn. – Våra egna producenter däremot har inte drabbats av 
dessa problem, bland annat tack vare att de använder Control 
Biológico, säger Jussi Alitalo.

BIOLOGISK INSEKTSKONTROLL
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ÅRSREDOVISNING 2010

Salico är specialiserat på förpackade frukt och grönsaks-
produkter av högsta kvalitet. Företaget har moderna  
processanläggningar i Helsingborg, som levererar förädlade 
produkter till industrier, storkök och till detaljhandeln. 
Flera av dessa produkter är egna varumärken (EMV), 
som kontraktstillverkas åt livsmedelskedjor och andra 
kunder. Salico har även egna starka varumärken som säljs 
direkt till konsument, till exempel Eden och STRAX 
som är färdigskuren och sköljd sallad i påse. I sortimentet 
ingår också en växande andel ekologiska produkter. 
Salicos huvudmarknader är Sverige och Danmark, där 
försäljningen på den svenska marknaden är klart störst.

Försäljningsvolymen 2010 steg med cirka 15 procent 
jämfört med året innan. Resultaten försvagades marginellt, 
främst på grund av de satsningar som gjort på detaljhandels-
sidan under året. Försäljningsökningen beror delvis på 
att Salico övertagit viss produktion från Ewerman, men 
också på en ökande efterfrågan från kunder inom snabb-
mat och detaljhandeln. 

Salicos kunder är restauranger, storkök och industrier, 
men i ökande utsträckning även detaljhandeln. Industrier 
och storkök dominerar och står idag för cirka 85 procent 

av försäljningen. Företaget levererar bl a förädlade grön-
saker och frukter till samtliga McDonaldsrestauranger 
i Norden. Under året etablerade Salico samarbeten med 
Coop och Bergendahls. Detta öppnar möjligheter för en 
expansion inom detaljhandeln, som är ett allt viktigare 
segment för Salico. Även samarbetet med flera andra 
kedjekunder har utvecklats positivt, bland annat på den 
danska marknaden. 

Kvalitet är en nyckelfråga och Salico samarbetar med utvalda 
odlare, som är kvalitetscertifierade enligt IP-sigill, vilket 
garanterar att råvarorna producerats av svenska kontrollerade 
gårdar och odlingar. Företaget har även graderingen 
A enligt British Retail Consortium (BRC), som är en 
internationell standard för livsmedelssäkerhet.

Salico lägger mycket kraft på produktutveckling kring 
nya koncept och måltidslösningar. Ett aktuellt område 
är STC GreenFoods gemensamma varumärke Eden, där 
Salico ansvarar för utvecklingen av förädlade produkter 
för detaljhandeln. Det här arbetet har intensifierats  
under 2010 och innebär att nya Eden-produkter lanseras 
under tidigare hälften av 2011, bland annat sallader, 
wokgrönsaker samt fruktsallader.

SALICO AB 

Swedecut är specialiserat på förädling av lök. Produkterna 
levereras framför allt till kunder på restaurang- och 
storköksmarknaden, bl a till McDonalds i Sverige. 
Förädlingsprocessen innebär att Swedecut skalar, skär 
och paketerar produkterna, som säljs under varumärket 
SallaCarte. Processanläggningen ligger i skånska Åhus 
och har fem anställda. 

Swedecut bildades 2009 och ägs till hälften av STC 
GreenFood. Företagets andra delägare arbetar med  
odling av lök och isbergssallad, vilket säkrar tillgången  
på högkvalitativa råvaror i direkt anslutning till  

anläggningen. Tidigare köptes förädlade lökprodukter 
från bl a Holland. Genom etableringen av Swedecut knyts 
nu produktionen närmare STC GreenFood och övriga 
kunder. Det underlättar produktionsplanering, logistik 
och kvalitetskontroll, men stärker också ambitionen att 
öka andelen närodlade produkter i koncernen. Under 
2011 beräknas Swedecut producera cirka 600 ton lökpro-
dukter. I nästa steg utvärderas möjligheterna att också 
sälja förädlade lökprodukter i detaljhandeln. Swedecut 
är väl positionerat för att utveckla ett attraktivt sortiment 
också för denna marknad, där framtidspotentialen  
bedöms vara stor.

SWEDECUT AB
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ÖllövGrönt arbetar med förädling och förpackning av 
grönsaksprodukter, främst färska bladgrönsaker för  
detaljhandeln. De största och mest populära produkterna 
är spenat och ruccola. Företagets viktigaste styrkor är den 
höga produktkvaliteten samt den moderna packnings-
anläggningen, som ligger i Öllöv på skånska Bjärehalvön. 
Årsproduktionen uppgår till cirka 1 500 ton. 

2010 blev ett omställningarnas år för ÖllövGrönt.  
Leveranserna av bladgrönsaker – så kallade otvättade  
baby-leafs - till en stor detaljhandelskund upphörde  

under senhösten. Denna produktion stod då för merparten 
av företagets volymer. Samtidigt flyttades produktionen 
för storkökskunder till Salicos anläggningar i Helsingborg. 
Förändringarna innebär att ÖllövGrönt i högre grad 
blir en intern leverantör av förädlade bladgrönsaker till 
bolagen inom STC GreenFood. Huvudprodukten blir 
liksom tidigare otvättade baby-leafs, bl a till Eden som 
är STC GreenFoods gemensamma varumärke. Parallellt 
kommer ÖllövGrönt att fortsätta utveckla nya produkter 
och tjänster för alla sina kunder.

ÖLLÖVGRÖNT AB

Salico Oy är den ledande producenten av förädlade pro-
dukter på den finska marknaden. Kunderna är industrier, 
storkök samt snabbmatskedjor. Företaget levererar bland 
annat frukt och grönsaker till McDonalds samtliga 
restauranger i Finland. Sortimentet är brett och omfattar 
sallader, wokgrönsaker samt ett brett utbud av färska, 
skurna grönsaker och frukter. Andra starka konkurrens-
fördelar är fräschören och kvaliteten på produkterna 
samt företagets förmåga att utveckla nya produkter och 
koncept. Salico Oy säljer färdiga sallader och fruktsallader 
under varumärket Strax Sallati. Via den höga produkt-
kvaliteten samt de innovativa och miljöanpassade för-
packningarna har Strax fått en stark marknadsposition 
i Finland. Salico har en produktionsanläggning i Juva 
samt ett försäljningskontor i Helsingfors. 

Verksamheten utvecklades positivt 2010 och försäljnings-
ökningen var extra tydlig under senare delen av året. 
Företaget fick också en ny ledningsgrupp under året.  
Ett satsningsområde för framtiden är detaljhandels-
marknaden, där Salico kommer att flytta fram positionerna. 
Förädlade frukt- och grönsaksprodukter står idag för 
en relativt liten andel på den finska marknaden, vilket 
öppnar stora möjligheter. Som en del av satsningen kommer 
Salico att utveckla skräddarsydda distributions- och 
kvalitetsprocesser för detaljhandeln. Företagets kvalitets-
arbete håller hög klass. Salico använder ett s k HACCP-
baserat program för egenkontroll, där hela produktions-
kedjan övervakas för att säkra hygien och säkerhet.

SALICO  OY
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Under våren 2010 påbörjade Salico ett samarbete  
med Coop. Det innebär att Salico levererar förädlade 
grönsaksprodukter till Coops livsmedelsbutiker över  
hela landet. I ett första skede tar samarbetet sikte på  
18 artiklar, främst salladsmixer av olika slag.

– Coop ville utveckla sitt grönsakssortiment ännu mer 
och här tror jag att vår inriktning på innovation och  
produktutveckling bidrog till att Salico tog hem uppdraget, 
säger Björn Johansson, affärsområdesansvarig inom  
STC GreenFood.

En av de innovativa produkter som lanserats kallas 
”Saddle Bags” och innebär att kunden köper en salladsmix, 
som är paketerad i två mindre påsar i ett paket. Varje 
påse är anpassad för en måltid. Kunden slipper således 
öppna en stor påse, där fräschören sedan riskerar att 
försämras när salladen ska serveras nästa gång. 

– Vi har ett brett utbud av produkter och är skickliga på 
att skapa spännande och attraktiva kombinationer, som 
fungerar bra ute i butikerna. Dessutom försöker vi alltid 
vara öppna, arbeta nära kunderna och vara lyhörda inför 
deras önskemål, fortsätter Björn Johansson.

I praktiken innebär samarbetet att Salico idag tillverkar 
flera av de grönsaksprodukter, som säljs under Coops 
egna varumärken (EMV). Här ingår också ekologiska 
produkter som successivt ökar i volym. En av Salicos 
produkter säljs under varumärket Änglamark och ytter-
ligare en Änglamarksprodukt ska lanseras under tidigare 
hälften av 2011. 

– Vi är hittills nöjda med samarbetet, säger Björn 
Johansson. Ännu har vi inte nått ut till alla Coops  
butiker med våra produkter, men målet är självklart att 
öka försäljningen och dessutom kunna erbjuda Coop 
ännu fler produkter från vårt breda sortiment.

NYTT SAMARBETE MED COOP

Nettoomsättning per bolag - 2010 (MSEK)*
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Den egna fastighetsportföljen omfattar cirka 86 000  
kvadratmeter i Åkers Styckebruk, Mariefred, Stockholm, 
Helsingborg samt i tyska Duisburg. Kommersiella lokaler 
dominerar och utgör nära 90 procent av beståndet. Detta 
bestånd består främst av logistikfastigheter, som inrymmer 
kontor, lager och kylutrymmen för verksamheten inom 
frukt och grönsaker.

Verksamhetsområdet Fastighetsbolaget Åkers Styckebruk 
har sitt huvudkontor i Åkers Styckebruk. Uthyrnings-
graden 2010 var cirka 97 procent. Målet är att fortsätta 
expandera portföljen med fastigheter under egen förvalt-
ning. Parallellt kommer koncernen även att satsa på 
investeringar i externa fastighetsfonder, som erbjuder  
en attraktiv avkastning.

Fastighetsförvaltningen omfattar såväl interna som  
externa hyresgäster och i beståndet ingår flera kultur-
byggnader i Åkers Styckebruk. Sedan 1980-talet har 
många av dessa byggnader renoverats och omvandlats  
till kontor eller bostäder. Fastighetsportföljen utökades  
i samband med förvärvet av Hembergsgruppen, som  
slutfördes strax efter årsskiftet 2010/2011. Därmed  
tillfördes ytterligare en logistikfastighet i Halmstad  
samt en i Örebro, vilket utökade fastighetsportföljen  
med 12 000 kvadratmeter. 

Gripsholms Värdshus är en av koncernens mest kända 
fastigheter. Den förvärvades på 1980-talet och har 
utvecklats till en attraktiv konferens- och hotellmiljö. 
Under 2009 utarrenderades driften av värdshusrörelsen 
till familjen Åströms bolag Svenska Kulturpärlor, som 
vidareförädlat verksamheten på ett mycket framgångsrikt 
sätt.  Försäljningsmålen för 2010 överträffades, vilket 
till stor del beror på familjen Åströms aktiva entrepre-
nörskap. Under året gjordes också ett flertal om- och 
tillbyggnader – bland annat av SPA-avdelningen, 
hotelldelen samt matsalen och entrén - som utvecklat 
värdshusrörelsen ytterligare.

Det största fastighetsprojektet under året har varit 
höglagret i Helsingborg. Byggarbetena startade 2009 och 
i slutet av 2010 påbörjades inflyttningen i de nya lokalerna, 
som omfattar 13 700 kvadratmeter. Det moderna och 
mekaniserade höglagret blir en viktig knutpunkt för 
koncernens verksamhet inom frukt och grönsaker.  
Investeringen görs bland annat med tanke på Ewermans 
fortsatta tillväxt. Företaget väntas öka affärsvolymerna 
och därmed behovet av lokaler för lager och distribution.

FASTIGHETSBOLAGET AB ÅKERS STYCKEBRUK
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I Åkers Kronopark bedrivs ett kommersiellt och lång-
siktigt hållbart skogsbruk, men kronoparken är även 
ett populärt strövområde. Detta område omfattar cirka 
6 000 hektar, varav ungefär 4 500 hektar är produktiv 
skogmark. Under året avverkades 6 900 kubikmeter.  
Andelen slutavverkning ökande jämfört med 2009. 
Orsaken till ökningen var den positiva marknadsutveck-
lingen, som innebar att virkespriserna steg med cirka  
25 procent. Samtidigt minskade avverkningen och  
försäljningen av gallringsvirke för massaindustrin.  
Gallring har prioritets i skogsbruksplanen eftersom  
dessa insatser tidigare varit eftersatta. Nu har dock stora 
delar av den produktiva skogmarken gallrats, vilket gör 
att nivåerna minskar - från cirka 200 hektar till mellan 
100 och 120 hektar per år. Även priserna på biobränsle 
ökade 2010, vilket gynnade skogbruket i Åkers Kronopark.

Under 2010 har fem större områden skyddats av  
Länsstyrelsen i Södermanland - detta inom ramen  
för Naturvårdverkets program för skydd av skogar  
med höga naturvärden. Cirka 418 hektar omfattas av 
skyddsåtgärden, varav 250 hektar produktiv skogsmark. 
Förändringarna innebär att kommersiellt skogsbruk inte 
längre bedrivs i dessa områden. Intrångsersättningen 
uppgick till 38 miljoner kronor. STC Interfinans kvarstår 
som ägare till skogsområdena.

Åkers Kronopark är certifierad enligt Forest Stewardship 
Council (FSC). Det är en internationell standard som 
främjar ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och 
ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. 

Under den hårda vintern ökade behovet av vägunderhåll. 
Vägnätet omfattar nio mil, varav hälften underhålls 
året runt. Snön och vintern innebar även att viltvården 
utökades. Särskilda foderplatser inrättades för att säkra 
tillgången på mat för framförallt rådjurstammen i krono-
parken. På dessa platser spreds omkring tio ton foder 
under senhösten och vintern. Tidigare under året gjordes 
även en helikopterinventering av älgstammen i området.

Åkers Kronopark är ett populärt utflyktsmål för sportfiskare, 
vandrare, ornitologer, bär- och svampplockare samt för 
de som är intresserade av kulturmiljöerna i området. 
Under 2010 fortsatte arbetet med att skapa ett museum 
vid Skottvångs Gruva, där den gamla gruvmiljön sedan 
länge är ett uppskattat besöksmål med café och restaurang. 
Projektet fick EU-stöd under året. Bidraget från EU ska 
bekosta merparten av den museibyggnad som uppförs 
på området. Den nya fastigheten kommer att byggas 
ihop med det befintliga s k lavtornet, som var en del av 
hiss- och uppfordringsanläggningen i Skottvångs Gruva. 
Byggstarten är planerad till våren 2011 och den nya 
museibyggnaden beräknas stå klar under hösten.

SKOGSBOLAGET ÅKERS KRONOPARK AB
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Finansverksamheten inom STC Interfinans inriktas på 
förvaltning av aktier och andra värdepapper. Omslut-
ningen i tillgångsportföljen var vid årsskiftet 2010/2011 
- exklusive Åkers Holding – cirka 1 miljard kronor. Den 
långsiktiga strategin fokuserar på en förvaltning med 
låg, balanserad risk. Under 2010 fattade STC Interfinans 
beslut om att bredda finansverksamheten till att också 
omfatta investeringar i externa fastighetsfonder. Sådana 
investeringar bedöms erbjuda en attraktiv avkastning 
samt en risknivå i linje med koncernens riktlinjer.  
Utvärderingen av möjliga samarbetspartners har påbörjats 
och målet är att göra de första fondinvesteringarna  
under 2011.

Åkers Holding är idag det största innehavet i finans-
verksamheten. Efter försäljningen av Åkerskoncernen 
2008 har STC Interfinans återinvesterat i en ägarandel 
om motsvarande 15 procent i Åkers. Investeringen 
speglar den långsiktiga syn och det aktiva ägaransvar 
som koncernen har gentemot denna verksamhet. Under 
2010 medverkade STC Interfinans i den nyemission, som 
riktades till befintliga ägare i Åkers Holding. Även efter 
nyemissionen uppgår koncernens andel i Åkers Holding 
till 15 procent. STC Interfinans totala engemgang i 
Åkers Holding – inklusive ägarkapital och lån – uppgår 
till 275 miljoner kronor.

Åkers huvudprodukt är valsar för stål- och metall- 
industrin. Företaget tillverkar gjutna valsar för  
varmvalsning samt smidda valsar för kallvalsning.  

Åkers har tillverkande enheter i sex länder och en 
verksamhet som är uppdelad i fyra divisioner – Cast 
Rolls Europe, Cast Rolls America, Forged Rolls samt 
Speciality Rolls. Åkers är en världsledande aktör med 
en produktionskapacitet på cirka 70 000 ton för gjutna 
valsar och 22 000 ton för smidda valsar.

Trots ökad stålproduktion blev också 2010 ett svagt år för 
valsindustrin. I Kina ökade konkurrensen från inhemska 
tillverkare, vilket minskat de internationella leveranserna 
av valsar till den växande kinesiska stålindustrin. Inom 
Åkers låg utleveranserna av valsar i nivå med 2009 års 
volymer. Under 2010 intensifierades arbetet med kostnads-
besparingar och intern effektivitet. Nya försäljnings- och 
produktionssystem har införts och de administrativa 
kostnaderna har sänkts med cirka 30 procent. Tillverk-
ningen i franska Fraisses avvecklades och flyttades till 
Åkers fabriker i Frankrike och Slovenien. Arbetet med 
rationaliseringar och effektiviseringar har gett resultat. 
Trots det fortsatt svaga marknadsläget förbättrades  
resultatet inom Åkers. EBITDA uppgick till 240 MSEK, 
vilket ger en marginal på 10 procent. Motsvarande siffror 
för 2009 var 194 MSEK och 8 procent i marginal.

Genom de fortsatt höga omstruktureringskostnaderna 
uppvisar Åkers dock ett negativt nettoresultat, vilket 
även ger en negativ resultatandel för STC Interfinans  
om 21 MSEK.

FINANSFÖRVALTNING



STC Interfinans tar ett brett ansvar för de miljöer och 
människor som påverkas av koncernens verksamhet.  
Det tydligaste exemplet är satsningarna i och kring 
Åkers Styckebruk och Mariefred. Detta är klassiska 
industrimiljöer där det tillverkades kanoner redan på 
1500-talet. I början av 1800-talet inleddes en ny era när 
styckebruket började leverera gjutjärnsvalsar. Därmed 
lades grunden till företaget Åkers som STC Interfinans 
länge var ensam ägare till.

Via Åkers var koncernen länge den största arbetsgivaren 
på orten. Därför blev det naturligt att bidra med kunskap 
och finansiella resurser i kulturella sammanhang. Bakom 
dessa initiativ stod STC Interfinans grundare Holger 
Hjelm. De senaste 25 åren har historiska byggnader 
och hela industrimiljöer rustats upp. Ett tidigt projekt 
gällde upprustningen av området kring den masugn som 
byggdes 1795. Det följdes av upprustningen av Grips-
holms Värdshus och Åkers herrgård samt öppnandet av 
ett hembygdsmuseum på bruksområdet. Restaurerings-
arbetena har fått internationell uppmärksamhet. Åkers 
Styckebruk och Holger Hjelm har hedrats med diplom 
från Europa Nostra, ”International association for the 
protection and enhancement of Europe ś architectural 
and natural heritage” för de välhållna byggnaderna på 
bruksområdet.

Ett aktuellt projekt gäller skapandet av en ny arkivbyggnad  
i Åker. Genom århundradena har en unik samling 
skapats, som innehåller kartor, ritningar och kassaböcker 
samt drottning Kristinas privilegiebrev för kanongjutning 
vid Åkers Styckebruk från 1654. Arkivet uppförs kring 
den gamla masugnen på bruksområdet och ska utgöra  
ett levande museum. Via toppmodern teknik - där  
temperatur och luftfuktighet är precisionsstyrd – bevaras 
de historiska skatterna för framtiden. Det nya arkivet  
invigs 2011 och ger forskare och andra besökare möjlighet 
att ta del av samlingarna.

Skottvångs Gruva utanför Mariefred är ett annat projekt, 
där ett gruvmuseum nu byggs. Gruvdriften påbörjades 
på medeltiden och avslutades på 1920-talet. Sedan stod 
industrimiljön länge övergiven. Genom ett privat initiativ 
blev området ett populärt besöksmål med café och  
restaurang. Idag ägs Skottvångs Gruva av Åkers 
Kronopark, som rustat upp flera fastigheter på området. 
Verksamheten är utarrenderad till en fristående operatör, 
som driver ett värdshus med konferensmöjligheter och 
evenemang året runt. Våren 2011 är det byggstart för 
det nya museet, som blir cirka 80 kvadratmeter stort och 
byggs ihop med en äldre fastighet på området.

LÅNGSIKTIGT ANSVAR
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”STC Interfinans tar ett brett ansvar för de miljöer och människor 
som påverkas av koncernens verksamhet.”
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ÅRSREDOVISNING 2010

STC Interfinans AB är ett privatägt, svenskt investment-
bolag, som arbetar med långsiktig portföljförvaltning. 
Värdetillväxt skapas genom att STC Interfinans äger och 
utvecklar mindre och medelstora företag med koppling 
till koncernens verksamhetsområden. Moderbolaget  
bedriver huvudsakligen affärsutvecklande, koncernle-
dande och koncerngemensamma funktioner samt finans-
förvaltning. Under 2010 har arbetet fortskridit  
med att forma det framtida STC Interfinans.

Koncernens verksamhet är samlad i fyra områden  
– frukt- och grönsaksverksamheten STC GreenFood, 
skogsbolaget Åkers Kronopark och fastighetskoncernen 
Åkers Styckebruk. Därtill bedriver koncernen förvaltning 
av aktier och andra värdepapper.

Under 2010 har Norlico - som varit verksamt inom 
handel med och produktion av livsmedel - operativt 
införlivats med STC GreenFood. Verksamheten ingår 
numera i affärsområdet ”Fresh Cut”, som är specialiserat 
på skurna och sköljda frukter och grönsaker. Genom 
affären har STC GreenFood fått ett strategiskt viktigt 
tillskott av verksamheter. Osterlén i Malmö AB - som 
bedriver handel och produktion av ost- och charkvaror  
- har operativt placerats direkt under moderbolaget  
STC Interfinans.  

Koncernens finansförvaltning innefattar aktier och andra 
värdepapper. Det största innehavet är Åkers Holding 
AB. I samband med försäljningen av Åkers AB 2008 
återinvesterade STC Interfinans i Åkerskoncernen med 
en ägarandel om motsvarande 15 procent. Åkers Holding 
är ett betydande innehav som redovisas som ett intresse-
företag. Som en del av investeringen lämnade STC Inter-
finans AB subordinerade lån till Åkers Holding AB om 
ca 272 MSEK. Åkerskoncernens huvudprodukt är valsar 
för den internationella stål- och metallindustrin - dels  
gjutna valsar för varmvalsning, dels smidda valsar för 
kallvalsning. Åkerskoncernen har tillverkande enheter i 
Sverige, Frankrike, USA, Kina, Slovenien och Belgien.

Merparten av den övriga finansförvaltning bedrivs via 
diskretionär förvaltning hos två externa kapitalförvaltare. 
Denna förvaltning styrs och kontrolleras genom en 
finanspolicy och ett placeringsreglemente, som styrelsen 
i STC Interfinans årligen fastställer. Dessutom styrs 
och kontrolleras förvaltningen genom återkommande 
avrapporteringsmöten med ledningen i STC Interfinans 
AB. Förvaltningen utvärderas på års- och kvartalsbasis. 
Kapitalet ska förvaltas med låg risk och hög likviditet.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET                 

STC Interfinanskoncernen har förvärvat utestående 
minoritetspost (35%) i dotterbolaget Norlico Holding 
AB och äger därmed 100% av denna verksamhet. STC 
GreenFood har operativt införlivat Norlico Holdings 
verksamhet för skurna, sköljda och packade frukter och 
grönsaker i affärsområdet ”Fresh Cut”. Affärsområdet 
består av bolagen Salico AB, ÖllövGrönt AB och Salico 
Oy samt det delägda SwedeCut AB.  I samband med 
strukturförändringarna överlät Ewerman AB sin produktion 
av skurna och sköljda frukter och grönsaker till Salico 
AB. Genom dessa förändringar ökar STC GreenFood 
fokuseringen på den strategiskt viktiga marknaden för 
dessa produkter.

STC GreenFoods verksamheter har över lag fortsatt att 
utvecklats väl under året, bl a genom ökad omsättning 
och utökade volymer. Under 2010 har samarbetet mellan 
bolagen i verksamhetsområdet fördjupats, t ex vad gäller 
varumärkesfrågor, inköp och andra strategiska frågor där 
effektiviseringar och samordningsfördelar kan uppnås. 
STC GreenFood har även påbörjat implementeringen 
av ett koncerngemensamt affärssystem. Inom 2 - 3 år 
ska detta system användas av samtliga verksamheter och 
bidrar därmed till den fortgående integrationen inom 
STC GreenFood.

Under hösten 2009 påbörjades utbyggnaden av lager-
kapaciteten i Långeberga, Helsingborg, där dotterbolagen 
Ewerman AB och Salico AB bedriver verksamhet. 
Projektet omfattar ett automatiserat höglager samt en 
expansion av en befintlig produktionsenhet för skurna 
och sköljda frukter och grönsaker.  Höglagret och  
produktionsenheten togs i drift i slutet av 2010. 

Verksamheten inom Gripsholms Värdshus AB drivs sedan 
hösten 2009 av Svenska Kulturpärlor via ett arrendeavtal. 
Svenska Kulturpärlor ska fortsatt driva den högkvalita-
tiva restaurang-, hotell- och konferensverksamhet, som 
Gripsholms Värdshus förknippats med under lång tid. 
Fastigheten ägs och förvaltas liksom tidigare av STC 
Interfinans via dotterbolaget AB Åkers Styckebruk.

I det rådande marknadsläget har intresseföretaget Åkers 
Holding haft fortsatta svårigheter med minskat order-
ingång och lägre fakturering som följd. STC Interfinans 
uppfattning är dock att Åkers även framöver kommer 
vara en av de ledande aktörerna inom valstillverkning, 
främst genom företagets höga tekniska kunnande och 
kundorienterade organisation.  

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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De svårigheter som just nu präglar valsindustrin kan 
skapa fördelar för Åkers och på sikt förstärka bolagets 
marknadsposition. Som ett uttryck för denna uppfatt-
ning deltog STC Interfinans i den riktade nyemission 
till befintliga ägare, som genomfördes i början av 2010. 
Koncernen tecknade sig för ytterligare 30 miljoner aktier 
i Åkers Holding för en likvid om 15 MSEK. Antal aktier 
och belopp motsvaras av STC Interfinans andel av den 
totala nyemissionen, vilket därmed inte påverkat bolagets 
andel i Åkers Holding som kvarstår på 15%.

STC Interfinans har via AB Åkers Styckebruk och dess 
dotterbolag fortsatt att investera i koncernens fastighets-
bestånd. Under 2010 har till- och ombyggnationer gjorts 
i Mariefred, Helsingborg, Åkers Styckebruk, Malmö 
samt i Tyskland. De två största projekten har varit höglagret 
i Helsingborg samt omvandlingen av en äldre masugns-
byggnad till arkiv och museum i Åkers Styckebruk.

Dotterbolaget Åkers Kronopark AB har under året erhållit 
en intrångsersättning om 38 MSEK då Länsstyrelsen i 
Södermanland löste in 418 hektar mark. Detta skedde 
inom ramen för Naturvårdsverkets program för skydd 
av skogar med höga naturvärden. Åkers Kronopark AB 
kvarstår som ägare, men har inte längre möjlighet att 
bedriva kommersiellt skogsbruk på dessa marker.

Moderbolagets investeringar för 2010 uppgår till  
0,0 MSEK (f.å. 1,1 MSEK) och koncernens investeringar 
uppgår till 115,7 MSEK (f.å. 44,1 MSEK).

REDOGÖRELSE FÖR STYRELSEARBETET      

STC Interfinans AB:s styrelse har 5 ledamöter. Verk-
ställande direktören ingår inte i styrelsen. Under året 
har 7 protokollförda styrelsemöten hållits.

Styrelsens arbete regleras enligt en årligen fastställd 
arbetsordning, som bl a innehåller instruktioner till 
verkställande direktören, beslutsordning inom bolaget 
och informationsordningen mellan företagsledningen 
och styrelsen. 

BOLAGETS FÖRVÄNTADE FRAMTID     

Mot bakgrund av dotterbolagens positiva utveckling, 
moderbolagets mycket starka finansiella ställning och 
den organisation som koncernen idag besitter så är 
förutsättningarna bra för att ta tillvara de affärsmöjlig-

heter som föreligger. Förutsättningarna för att utveckla 
befintliga dotterbolag och finna lämpliga tilläggsförvärv 
anses var mycket goda under de kommande åren. 

MILJÖPÅVERKAN      

Inom vissa av STC GreenFoods dotterbolag bedrivs 
anmälningspliktig samt tillståndspliktig verksamhet 
enligt miljöbalken. Tillstånden avser utsläpp till vatten, 
kemikaliehantering, avfallshantering samt buller.  
Dotterbolagen arbetar aktivt med att minimera transporter 
- egna och via externa transportörer - för att minska den 
negativa miljöpåverkan som dessa transporter ger upphov till.

Bolagen inom STC Interfinans jobbar kontinuerligt  
med att sänka energiförbrukningen inom sina respektive  
områden - både för att minska kostnader och för att 
värna om en miljömässigt hållbar verksamhet.

FORSKNING OCH UTVECKLING    

STC Interfinans och dess dotterbolag har höga ambitioner 
att vara drivande och ledande avseende produkt- och 
tjänstutveckling inom sina respektive områden. Detta 
arbete kommer till uttryck dagligen i kontakterna med 
både kunder och leverantörer. Kostnaderna för forskning 
och utveckling redovisas därför i den löpande verksam-
heten mot resultaträkningen, dock utan särredovisning i 
årsredovisningen. 

FINANSIELL STÄLLNING OCH FINANSIELLA RISKER  

Likvida medel inklusive kortfristiga finansiella placeringar 
i koncernen uppgick per bokslutsdagen till 988,0 MSEK 
(1 050,2 MSEK) och i moderbolaget till 917,2 MSEK 
(974,9 MSEK). Koncernens kassa och kortfristiga  
placeringar översteg räntebärande skulder med 746,3 
MSEK (785,7 MSEK). Moderbolaget hade inga externa 
räntebärande skulder per bokslutsdagen. Den diskretionärt 
förvaltade finansportföljen som hanteras av två externa 
kapitalförvaltare visar en värdetillväxt om ca 38 MSEK 
motsvarande en avkastning om drygt 7%. Av denna  
värdetillväxt är dock ca 30 MSEK orealiserat och har 
därför ej redovisats som intäkter i årsredovisningen 2010.

Moderbolaget borgar endast i begränsad omfattning 
- och endast vid enstaka tillfällen - för dotterbolagens 
finansiella åtaganden.



STC INTERFINANS AB        29

ÅRSREDOVISNING 2010

Moderbolaget och koncernen arbetar med de finansiella 
riskerna utifrån den av styrelsen årligen fastställda finans-
policyn. En väsentlig del av policyn avser placeringarna 
som görs inom ramen för finansförvaltningen. Dessa 
placeringar styrs utifrån ett av styrelsen årligen fastställt 
placeringsreglemente som bl a anger placeringshorisont  
och tillgångslag.

Koncernens finansiella risker kategoriseras enligt följande risker:

VALUTARISKEN    

Valutarisken delas in i flödesrisk och balansrisk. Flödesrisk 
återfinns i de dotterbolag som importerar frukt och grönsaker 
och betalar i utländsk valuta. Dessa dotterbolag arbetar 
aktivt med valutaterminer, men även med valutaklausuler 
för att säkerställa handelsvinsten i de fall exponeringen 
är betydande. Balansrisken avser risken att tillgångars 
och skulders värde förändras som en effekt av ändringar 
i valutakurserna. I dessa fall görs en individuell bedöm-
ning av risken vid respektive transaktion innan beslut om 
valutaterminer eller upptagandet av lån i utländsk valuta 
tas. Utländska dotterbolags nettotillgångar har inte säkrats 
mot förändringar av växelkurser under 2010.

KREDITRISKEN      

Kreditrisken delas in i kreditrisker i den finansiella verk-
samheten och kreditrisken i kundfordringar. Hantering 
av kreditrisken i den finansiella verksamheten anges i 
placeringsreglementet och placeringsinriktningen skall  
vara mot låg totalrisk. Detta uppnås genom att en hög 
andel av kapitalet placeras i värdepapper med låg risk  
och hög likviditet.  Kundkreditrisken hanteras inom  
respektive dotterbolag med hänsyn till respektive dotterbolags 
verksamhet och kundstruktur. Befarade eller konstaterade 
kundkreditförluster bokförs löpande mot resultatet.

RÄNTERISKEN     

Ränterisken är risken för en negativ påverkan på koncernens 
resultat till följd av att värdet på ett finansiellt instrument 
varierar på grund av förändringar i marknadsräntor. 
Eftersom moderbolaget är obelånat är inte moderbolaget 
exponerat för ränterisk avseende skulder. Moderbolagets 
ränterisk avseende placeringar regleras i placeringsregle-
mentet genom i första hand hög likviditet och förhållandevis 
korta löptider. Dotterbolagens ränterisk är inte av en sådan 
omfattning att användandet av ränteterminer eller liknande 
instrument anses motiverad och bedöms därför ingå i  
dotterbolagens affärsrisk.

FINANSIERINGSRISKEN     

Finansieringsrisken avser risken förknippad med att ej kunna 
finansiera ingångna finansiella åtaganden. Dessa risker 
hanteras genom de riktlinjer som anges i STC Interfinans 
finanspolicy avseende koncernens belåningsgrad, place-
ringsinriktning samt likviditeten i finansportföljen.

HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN    

I januari 2011 förvärvade STC GreenFood 100% av 
aktierna i bolagen AB Hembergs Trädgårdsprodukter, 
Örebro Trädgårdshall AB, Växjö Partiaffär AB samt 
60% av aktierna i TFC Fruit in Sweden AB. Det gjordes 
som ett led i den utveckling av STC GreenFood som 
nämnts tidigare. Dessa nya verksamheter kommer utöver 
bra geografisk spridning tillföra gruppen ny kompetens 
och intressanta utvecklingsmöjligheter. STC GreenFood 
får efter förvärvet en årsomsättning om ca 3 000 MSEK 
och ca 475 anställda.

I samband med transaktionen förvärvades även de 
industrifastigheter där Hemberg Trädgårdsprodukter och 
Örebro Trädgårdshall bedriver verksamhet i Halmstad 
respektive Örebro.

UTLÄNDSKA FILIALER    

STC Interfinans AB eller dess dotterbolag bedriver i 
dagsläget inga verksamheter genom filialer i utlandet.

RESULTATDISPOSITION (KRONOR)   

Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämmans förfogande står:
Balanserad vinst 1 328 369 157
Lämnade koncernbidrag, 
netto efter skatt         -5 995 000
Årets vinst                                                        17 149 278    
 1 339 523 435

Styrelsen föreslår att:
I ny räkning överföres 1 339 523 435

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hän-
visas till efterföljande resultat- och balansräkning med 
tillhörande kassaflödesanalys, tilläggsupplysningar och 
bokslutskommentarer.
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FLERÅRSJÄMFÖRELSE, KONCERNEN

 FLERÅRSJÄMFÖRELSE, KONCERNEN*    Exkl Åkers Inkl Åkers Inkl Åkers        
 (MSEK)  2010  2009  2008  2008**  2007    

 Nettoomsättning 2 506,6  2 516,0  2 460,1  4 428,6  5 459,2
 Rörelseresultat/EBIT 64,0  21,5  15,1  168,4  287,2    
 Resultat efter finansiella poster  67,9  1,4  715,5  848,0  244,1
 Eget kapital 1 515,1 1 487,1 1 468,1 1 468,1 887,9    
 Balansomslutning  2 113,6 2 128,8 2 228,4 2 228,4 3 342,1
 Soliditet (%) 72% 71% 66% 66% 27%   
 Avkastning på eget kapital (%) 2% 2% 67% 72% 25%
 Avkastning på sysselsatt kapital (%) 5% 1% 51% 50% 17%      
 Antal anställda 481 477 498 1 355 2 309

 FLERÅRSJÄMFÖRELSE, MODERBOLAGET*         
 (MSEK) 2010 2009 2008 2007 2006                  

 Nettoomsättning 2,2 2,5 2,4 1,9 5,1
 Rörelseresultat/EBIT -19,5 -20,9 -23,9 -30,4 -15,4   
 Resultat efter finansiella poster 29,4 16,4 1 184,0 6,7 25,5
 Eget kapital 1 521,1 1 509,9 1 477,9 567,4 562,9   
 Balansomslutning 1 817,7 1 751,2 1 741,2 1 465,6 1 411,2
 Soliditet (%) 84% 86% 85% 39% 40%   

  * Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar
** Åkers-koncernen inkluderad endast för tiden januari - juni 2008
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ÅRSREDOVISNING 2010

RESULTATRÄKNING

 KONCERNEN  MODERBOLAGET   
  2010-01-01 2009-01-01 2010-01-01 2009-01-01  
 KSEK Not 2010-12-31 2009-12-31 2010-12-31 2009-12-31  

 RÖRELSENS INTÄKTER
 Nettoomsättning 1 2 506 568 2 516 042 2 186 2 506   
 Förändring av lager av produkter i 
 arbete, färdiga varor och pågående 
 arbete för annans räkning   429  -414  -  -
  
 Övriga rörelseintäkter  2             44 294  10 205  -  -

   2 551 291  2 525 833  2 186  2 506     

 RÖRELSENS KOSTNADER
 Råvaror och förnödenheter   -192 187  -212 960  -  -   
 Handelsvaror   -1 820 022  -1 766 752  -  -
 Övriga externa kostnader  3,4  -206 594  -241 428  -9 448  -8 119   
 Personalkostnader  5  -231 427  -248 698  -11 974  -15 159
 Av- och nedskrivningar av materiella                       
 och immateriella anläggningstillgångar  6  -36 500  -34 047  -141  -148   
 Övriga rörelsekostnader   -529 -489 -87  -16

   -2 487 259  -2 504 374  -21 650  -23 442    

 RÖRELSERESULTAT  64 032 21 459  -19 464  -20 936   
 
 RESULTAT FRÅN FINANSIELLA
 INVESTERINGAR
 Resultat från andelar i koncernföretag  7  -  4 206  37 545  42 755
 Resultat från andelar i intresseföretag  18  -15 085  -54 601  -15 000  -42 900   
 Resultat från övriga värdepapper och
 fordringar   6 682  -  6 795  -
 Övriga ränteintäkter och liknande          
 resultatposter  8  24 382  40 964  21 917  38 642   
 Ränteintäkter från koncernföretag   -  -  4 646  3 103
 Övriga räntekostnader och liknande           
 resultatposter 9  -12 079  -10 634  -5 937  -2 838   
 Räntekostnader till koncernföretag   -  -  -1 087  -1 414

   3 900  -20 065  48 879  37 348     

 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 67 932  1 394  29 415 16 412    

 Skatt på årets resultat  10  -28 922  20 754  -12 266  22 220  
 Minoritetsintressen  -2 688  222  -  -

 ÅRETS RESULTAT   36 322  22 370  17 149  38 632    
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BALANSRÄKNING

 TILLGÅNGAR  KONCERNEN   MODERBOLAGET    
 KSEK Not 2010-12-31 2009-12-31 2010-12-31 2009-12-31   

 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
 Balanserade licenser och utgifter  11  10 170  2 113  -  -   
 Goodwill  12           39 346  30 987  -  -   

   49 516  33 100  -  -   

 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
 Byggnader och mark  13  308 961  319 005  -  -
 Maskiner och andra tekniska 
 anläggningar  14  62 932  71 269  -  -   
 Inventarier, verktyg och installationer  15  16 120  17 626  1 010  1 162
 Konst   1 413  1 417  795  795   
 Pågående nyanläggningar och 
 förskott avseende materiella 
 anläggningstillgångar  16           93 348  20 757  -  -  

   482 774  430 074  1 805  1 957    

 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
 Andelar i koncernföretag  17  -  -  305 768  368 383   
 Fordringar hos koncernföretag   -  -  267 890  87 729
 Andelar i intresseföretag  18  21 312  27 385  46 887  46 887   
 Andra långfristiga värdepappersinnehav  10 785  10 211  7 300  6 100
 Bostadsrätter   23 548  23 548  -  -   
 Uppskjuten skattefordran  19  31 281  40 836  28 459  38 585
 Andra långfristiga fordringar   229 933 218 018  228 632  216 511   
 Depositioner           29 112  32 902  -  -    
   345 971  352 900  884 936  764 195

 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   878 261  816 074 886 741  766 152   

 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR         

 VARULAGER M.M.
 Råvaror och förnödenheter  16 886  18 009  -  -   
 Varor under tillverkning   9 110  9 680  -  -
 Färdiga varor och handelsvaror   9 279  9 627  -  -    

   35 275  37 316  -  -    

 KORTFRISTIGA FORDRINGAR
 Kundfordringar   177 077  187 170  1 499  304   
 Fordringar hos koncernföretag   -  -  11 074  7 489
 Övriga fordringar  20  14 180  11 082  428  455  
 Förutbetalda kostnader och 
 upplupna intäkter  21              20 879  26 933 747  1 926   

    212 136  225 185 13 748 10 174   

 KORTFRISTIGA PLACERINGAR
 Övriga kortfristiga placeringar  22            808 896  490 705  807 546  487 599    

   808 896  490 705  807 546  487 599    

 KASSA OCH BANK  25  179 079  559 519  109 632  487 255

 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR  1 235 386  1 312 725  930 926 985 028    

 SUMMA TILLGÅNGAR   2 113 647  2 128 799  1 817 667  1 751 180        
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 EGET KAPITAL OCH SKULDER  KONCERNEN   MODERBOLAGET      
 KSEK Not 2010-12-31 2009-12-31 2010-12-31 2009-12-31    

 EGET KAPITAL 23        

 BUNDET EGET KAPITAL
 Aktiekapital   150 000  150 000  150 000  150 000  
 Bundna reserver           62 093 34 413  31 559  31 559  
   212 093  184 413  181 559  181 559

 FRITT EGET KAPITAL
 Balanserad vinst   1 266 686  1 280 355  1 322 374  1 289 737  
 Årets resultat          36 322 22 370 17 149 38 632 
   1 303 008  1 302 725  1 339 523  1 328 369

 SUMMA EGET KAPITAL   1 515 101  1 487 138  1 521 082 1 509 928    

 AVSÄTTNINGAR              

 Pensioner och andra liknande 
 förpliktelser   36 898  38 503  10 270  8 883
 Uppskjuten skatteskuld  13 919 3 848 -  -   
 Övriga avsättningar        30 346  30 377  25 729  25 729  

 SUMMA AVSÄTTNINGAR   81 163  72 728  35 999  34 612  

 LÅNGFRISTIGA SKULDER  24

 Skulder till kreditinstitut   219 569  244 902 -  -
 Skulder till koncernföretag   -  -  258 091  203 659 
 Övriga skulder          5 496  13 027  -  -  

 SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER   225 065  257 929  258 091  203 659     

 KORTFRISTIGA SKULDER

 Skulder till kreditinstitut   22 161  11 885  -  - 
 Leverantörsskulder   160 428  183 059  492  730
 Skulder till koncernföretag   -  -  -  18  
 Aktuell skatteskuld   888  233  -  -
 Övriga skulder   30 363  36 555  849  750 
 Upplupna kostnader och 
 förutbetalda intäkter 26              78 478  79 272  1 154  1 483   

 SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER   292 318  311 004  2 495  2 981   

 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  2 113 647  2 128 799  1 817 667  1 751 180    

 POSTER INOM LINJEN              

 STÄLLDA SÄKERHETER 
 Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och för förpliktelser som redovisats  
 som avsättningar

 Fastighetsinteckningar   290 306  280 666  -  -  
 Företagsinteckningar          24 908  19 118  -  -   
   315 214  299 784  -  -

 Aktier i dotterbolag   66 206  61 290  -  -  
 Andra pantsatta tillgångar           31 718  30 248  7 900  6 700     
   97 924  91 538  7 900  6 700

 SUMMA STÄLLDA SÄKERHETER   413 138 391 322  7 900  6 700     

 ANSVARSFÖRBINDELSER

 Ansvarsförbindelser för koncernföretag                 2 550 2 250  243 656  277 581   

 SUMMA ANSVARSFÖRBINDELSER   2 550  2 250  243 656  277 581     
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KASSAFLÖDESANALYS

 KONCERNEN  MODERBOLAGET              
   2010-01-01 2009-01-01 2010-01-01 2009-01-01          
 KSEK Not 2010-12-31 2009-12-31 2010-12-31 2009-12-31   

 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
 Rörelseresultat  1  64 032  21 459  -19 464  -20 936
 Justeringar för poster som inte ingår i
 kassaflödet   36 500  34 047  141  148           
 Erhållen ränta mm   13 426  20 711  15 720  21 493
 Erlagd ränta mm  -12 079  -10 634  -7 024  -4 252                   
 Betald inkomstskatt   -4 064  -3 002  -  -   

 KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE                         
 VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRINGAR                        
 AV RÖRELSEKAPITAL   97 815  62 581   -10 627  -3 547   

 KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL
 Minskning(+)/ökning(-) av varulager   2 041  5 865  -  -
 Minskning(+)/ökning(-) av fordringar   13 049  21 433  -3 574  7 080   
 Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder  -22 631  -45 977  -238  218
 Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder -6 331  -18 041  -248  -11 996   

 KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE                                 
 VERKSAMHETEN   83 943 25 861  -14 687  -8 245   

 INVESTERINGSVERKSAMHETEN
 Förvärv av anläggningstillgångar 27  -96 953  -39 062  -  -1 108
 Avyttring av anläggningstillgångar   2 410  1 649  30  201   
 Förvärv av andelar i koncernföretag 27  -18 700  -5 072  -  -  
 Avyttring av andelar i koncernföretag  17  -  -  92 615  -  
 Betalning av garantiåtagande  - -34 271 - -34 271
 Förrändring av övriga finansiella               
 anläggningstillgångar   4 639  -452  -174 400  16 427    

 KASSAFLÖDE FRÅN                   
 INVESTERINGSVERKSAMHETEN   -108 604  -77 208  -81 755  -18 751   

 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
 Koncernbidrag, erhållna   -  -  37 469  42 755
 Koncernbidrag, lämnade   -  -  -8 135  -8 955   
 Förändring av kortfristiga lån   10 276  5 748  -  -
 Förändring av långfristiga skulder   -32 864  -20 984  54 432  22 559   
 Kapitaltillskott, lämnade   -15 000  - -15 000  -  
 Aktieägartillskott, lämnade   -  -  -30 000  -77 000    
 KASSAFLÖDE FRÅN                    
 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN   -37 588  -15 236  38 766  -20 641   

 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL   -62 249  -66 583  -57 676  -47 637
 Likvida medel vid årets början   1 050 224  1 116 807  974 854  1 022 491

 LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT   987 975  1 050 224  917 178  974 854            
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REDOVISNINGSPRINCIPER                                                          

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med 
årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna  
råd från Bokföringsnämnden. När allmänna råd från 
Bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats 
från Redovisningsrådets rekommendationer och i  
tillämpliga fall från uttalanden av Far. När så är fallet 
anges detta i särskild ordning nedan. Principerna är 
oförändrade jämfört med föregående år.

VÄRDERINGSPRINCIPER M.M.     

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till 
anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till  
anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad värde-
minskning och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna 
skrivs av linjärt över tillgångarnas nyttjandeperiod.

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de 
beräknas inflyta.

Varulager m.m.
Råvaror samt köpta hel- och halvfabrikat har värderats 
till det lägsta av anskaffningsvärdet och beräknat
nettoförsäljningsvärde. Egentillverkade hel- och 
halvfabrikat har värderats till varornas tillverknings-
kostnader inklusive skälig andel av indirekta kostnader. 
Individuellt inkuransavdrag har gjorts varefter varorna 
ej bedöms överstiga beräknat nettoförsäljningsvärde.

Förvaltningsfastigheter
De fastigheter som klassificerats som förvaltningsfastig-
heter utgör fastigheter som innehas i syfte att generera
hyresinkomster eller värdestegring eller en kombination 
av dessa.

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder har omräknats till balansdagens 
kurs. Terminssäkrade fordringar/skulder har värderats 
till säkrad kurs. Därvid uppkomna kursdifferenser har 
resultatförts. Kursdifferenser på upplåning redovisas 
som finansiella poster medan övriga kursdifferenser 
ingår i rörelseresultatet.

Leasing
Samtliga leasingavtal redovisas som operationella  
leasingavtal, vilket innebär att leasingavgiften  
kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasing-
perioden.

Avsättningar
Som avsättning redovisas sådana förpliktelser som är 
hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår 
och som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin 
förekomst men ovissa till belopp eller den tidpunkt då 
de ska infrias.

Skatter inklusive uppskjuten skatt
Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt 
och uppskjuten skatt. För poster som redovisas i
resultaträkningen redovisas därmed sammanhängande 
skatt i resultaträkningen. För poster som redovisas 
direkt mot eget kapital redovisas även skatten direkt 
mot eget kapital.

Uppskjuten skatt beräknas på alla temporära skillnader. 
En temporär skillnad finns när det redovisade värdet på 
en tillgång eller skuld skiljer sig från det skattemässiga 
värdet.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag 
eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas 
i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan 
avräknas mot framtida skattemässiga överskott.

INTÄKTSREDOVISNING    

Intäkter från försäljning av varor och tjänster redovisas  
i samband med när väsentliga risker och förmåner har
överförts till köparen. Intäkterna har i förekommande 
fall reducerats med värdet av lämnade rabatter samt
varureturer. Hyresintäkter i fastighetsförvaltningen 
redovisas i den period som hyran avser och i enlighet 
med de villkor som anges i gällande hyresavtal.

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR
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DEFINITION AV NYCKELTAL    

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i procent av genom-
snittligt justerat eget kapital.

Avkastning på sysselsatt kapital
Resultat efter finansiella poster + finansiella kostnader, 
i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital (justerat 
eget kapital + räntebärande skulder).

KONCERNREDOVISNING    

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med 
Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00.
Detta innebär att förvärvade dotterbolags tillgångar 
och skulder redovisas till marknadsvärde enligt
en upprättad förvärvsanalys. Överstiger anskaffnings-
värdet för aktier i dotterbolag det beräknade marknads-
värdet av bolagets nettotillgångar enligt förvärvsana-
lysen redovisas skillnaden som goodwill. Avskrivning 
på goodwill baseras på den beräknade ekonomiska 
livslängden.

Koncernredovisningen omfattar, förutom moderbolaget, 
samtliga bolag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt 
innehar mer än 50 procent av röstetalet eller på annat 
sätt har kontroll enligt ÅRL 1:4.

I moderbolaget har erhållna koncernbidrag jämställts 
med utdelning. Lämnade koncernbidrag har redovisats
direkt mot fritt eget kapital.

INTRESSEFÖRETAG     

Investeringar i intresseföretag, i vilka koncernens 
röstinnehav är betydande men högst 50%, redovisas 
i koncernredovisningen enligt kapitalandelsmetoden. 
Den ökning respektive minskning av intresseföretagets 
värde som uppkommer enligt kapitalandelsmetoden har 
ökat koncernens bundna reserver respektive minskat 
koncernens fria reserver.

OMRÄKNING AV UTLÄNDSKA DOTTERFÖRETAG          

Utländska dotterbolags bokslut har omräknats till 
svenska kronor enligt dagskursmetoden.
Dagskursmetoden innebär att samtliga tillgångar, 
avsättningar och övriga skulder omräknas till balans-
dagens kurs och samtliga poster i resultaträkningen 
omräknas till årets genomsnittskurs. Uppkomna  
omräkningsdifferenser förs direkt mot koncernens  
eget kapital.

Fortsättning Allmänna upplysningar
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NOTER

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER KONCERNEN  MODERBOLAGET
 2010 2009 2010 2009
NOT 1 NETTOOMSÄTTNING

NETTOOMSÄTTNING UPPDELAD 
PER VERKSAMHET 

STC GreenFood 2 412 150 2 400 199 - -
Åkers Styckebruk  32 842 34 425  -  -
Övrigt                                                 61 576  81 418  2 186  2 505   
 2 506 568  2 516 042  2 186  2 505

NETTOOMSÄTTNING 
GEOGRAFISK UPPDELNING

Sverige  1 795 475  1 820 388  2 186  2 505
Finland  650 219  628 048  -  -
Danmark  37 352  40 676  -  -
Estland  5 514  3 112  -  -
Norge 1 984  3 939  -  -
Åland  1 724  3 582  -  -
Spanien  114  -  -  -
Nederländerna                                                       46 57 -  -                              
 2 506 568  2 516 042  2 186  2 505

NOT 2 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER 

Intrångsersättning  38 163 - - -
Övrigt              6 131  10 205  -  -   
 44 294 10 205

NOT 3 LEASINGAVTAL 

Under året har företagets leasingavgifter
uppgått till 10 649  11 831  186  175

NOT 4 ARVODE OCH 

KOSTNADSERSÄTTNING

Grant Thornton Sweden AB
Revisionsuppdrag 1 353  1 725  491  491
Andra uppdrag  286  150  206  81

Annat revisionsbolag
Revisionsuppdrag 57  74  -  -
Andra uppdrag                    -  -  -  -  
 1 696  1 949  697  572

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter det ankommer på bolagets revisor att utföra
samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande
av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.
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NOTER

NOT 5 PERSONAL KONCERNEN  MODERBOLAGET

MEDELANTAL ANSTÄLLDA 2010 2009 2010 2009

Medeltalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. 

Medelantal anställda har varit 481  477  5  5
varav kvinnor  195  186  2  2

LÖNER, ERSÄTTNINGAR M.M.
Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp:

STYRELSEN OCH VD
Löner och ersättningar 10 984  15 062  4 953  4 855
Tantiem VD 2 486  6 273  -  1 000
Pensionskostnader                     3 319  3 911  1 624  1 949   
    16 789  25 246  6 577  7 804

ÖVRIGA ANSTÄLLDA 
Löner och ersättningar  151 780  160 478  1 776  3 605
Pensionskostnader                15 665  16 231  432  609   
 167 445  176 709  2 208  4 214

SOCIALA KOSTNADER                    41 226  45 254  2 889  3 844   
SUMMA STYRELSE OCH ÖVRIGA 225 460  247 209  11 674  15 862

PENSIONSFÖRPLIKTELSER 
TILL STYRELSE OCH VD  7 200  6 000 7 200  6 000

Anställningsavtal för koncernens verkställande direktörer löper med 3-12 mån uppsägning och omfattar 
dessutom tantiem ersättningar. Moderbolaget tecknade 2005 en kapitalförsäkring för styrelseordföranden. 
Kapitalvärdet för denna försäkring uppgår per balansdagen till 7 200 och redovisas i balansräkningen under 
Andra långfristiga fordringar. Motsvarande förpliktelse redovisas under Avsättningar för pensioner och liknande 
förpliktelser. Årlig premie uppgår till 1 200 och redovisas i resultaträkningen under personalkostnader.
Ersättningar till styrelsen redovisas i resultaträkningen under posten övriga externa kostnader.

NOT 6 PLANENLIGA AVSKRIVNINGAR 

PÅ ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Licenser och balanserade utgifter 10-20%  10-33,3%  -  -
Goodwill  10%  6,6-10%  -  -
Byggnader  2-5%  2-5%  -  -
Markanläggningar  5-20%  5-20%  -  -
Maskiner  5-20%  5-20%  -  -
Inventarier och fordon  10-33,3%  10-33,3%  20%  20%

Avskrivningar görs med procentsatser enligt ovanstående tabell.
Avskrivningar och nedskrivningar framgår av not för respektive balanspost.
Avskrivningstiden för kostnader i samband med att dotterbolaget Satotukku flyttade till nya lokaler skrivs av på 
10 år baserad på beräknad ekonomisk livslängd.
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NOT 7 RESULTAT FRÅN ANDELAR KONCERNEN  MODERBOLAGET

I KONCERNFÖRETAG 2010 2009 2010 2009

Utdelning -  -  76  -
Erhållna koncernbidrag -  -  37 469  42 755
Realisationsresultat                       -  4 206  -  -   
 -  4 206  37 545  42 755

NOT 8 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER

OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

Ränteintäkter 24 376  39 828  21 917  38 444
Valutakursdifferenser 2  752  -  198
Övriga finansiella intäkter                         4  384  -  -   
 24 382  40 964  21 917 38 642

NOT 9 ÖVRIGA RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

Räntekostnader -7 015  -7 810  -29  -102
Valutakursdifferenser -4 997  -2 654  -5 908  -2 736
Övriga finansiella kostnader                     -67  -170  -  -   
 -12 079  -10 634  -5 937  -2 838

NOT 10 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

Aktuell skatt -8 958  -4 792  - -
Skatt på lämnat koncernbidrag - - -2 140 -2 366
Uppskjuten skatt                 -19 964  25 546  -10 126  24 586   
 -28 922  20 754  -12 266  22 220

NOT 11 BALANSERADE LICENSER 

OCH UTGIFTER

Ingående anskaffningsvärde 2 670  2 838  -  -
Inköp 7 343  290  -  -
Försäljningar/utrangeringar -  -395  -  -
Omklassificeringar             4 280  -63  -  -   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 14 293  2 670  -  -

Ingående avskrivningar  -557 -608  -  -
Försäljningar/utrangeringar -  395  -  -
Omklassificeringar -3 223  17  -  -
Årets avskrivningar               -343  -361  -  -    
Utgående ackumulerade avskrivningar            -4 123  -557  -  -    

Utgående redovisat värde 10 170  2 113 -  -

I beloppet 10 170 ingår 8 487 avseende pågående projektkostnader och licenser där avskrivningstiden  
ej har påbörjats.
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NOTER

NOT 12 GOODWILL KONCERNEN  MODERBOLAGET

 2010-12-31 2009-12-31 2010-12-31 2009-12-31

Ingående anskaffningsvärde 43 179  148 065  -  -
Inköp 17 273  5 042 -  -
Försäljningar/utrangeringar -  -109 333  -  -
Omklassificeringar/omräkningdifferens                -6 947  -595  -  -   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 53 505  43 179  -  -

Ingående avskrivningar -12 192  -107 200  -  -
Försäljningar/utrangeringar -  98 808  -  -
Omklassificeringar/omräkningsdifferens 5 658  535  -  -
Årets avskrivningar               -7 625  -4 335  -  -   
Utgående ackumulerade avskrivningar -14 159  -12 192  -  -

Ingående nedskrivningar -  -8 389  -  -
Försäljningar/utrangeringar - 8 402 - -
Årets nedskrivningar                      -  -13  -  -   
Utgående ackumulerade nedskrivningar                     - -  -  -   
Utgående redovisat värde 39 346  30 987  -  -

NOT 13 BYGGNADER OCH MARK

Ingående anskaffningsvärde 418 943  405 523  -  -
Inköp 2 647  12 714  -  -
Omklassificeringar/omräkningsdifferens            -3 669  706  -  -   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 417 921  418 943  -  -

Ingående avskrivningar -91 231  -84 776  -  -
Försäljningar/utrangeringar -  1 632  -  -
Omklassificeringar/omräkningsdifferens -787  734  -  -
Årets avskrivningar               -8 235  -8 821  -  -   
Utgående ackumulerade avskrivningar -100 253  -91 231  -  -

Ingående nedskrivningar -8 707  -9 197  -  -
Omklassificeringar/omräkningsdifferens                          -  490  -  -   
Utgående ackumulerade nedskrivningar               -8 707  -8 707  -  -   
Utgående redovisat värde 308 961  319 005  -  -

Taxeringsvärde (Sverige)

Taxeringsvärdet för byggnader 106 317  104 257  -  -
Taxeringsvärde för mark 128 174  129 626  -  -
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NOT 14 MASKINER OCH ANDRA KONCERNEN  MODERBOLAGET

TEKNISKA ANLÄGGNINGAR  2010-12-31 2009-12-31 2010-12-31 2009-12-31

Ingående anskaffningsvärde 161 530  150 553  -  -
Inköp 8 476  16 331  -  -
Försäljningar/utrangeringar -863  -1 461  -  -
Omklassificeringar/omräkningdifferens                -2 693  -3 893  -  -  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 166 450  161 530  -  -

Ingående avskrivningar -89 918  -76 922  -  -
Försäljningar/utrangeringar 822  303  -  -
Omklassificeringar/omräkningsdifferens 647  -1 194  -  -
Årets avskrivningar                -14 726  -12 105  -  -  
Utgående ackumulerade avskrivningar -103 175  -89 918  -  -

Ingående nedskrivningar -343  -363  -  -
Omklassificeringar/omräkningsdifferens                     -  20  -  -   
Utgående ackumulerade nedskrivningar                 -343  -343  -  -     
Utgående redovisat värde 62 932  71 269  -  -

NOT 15 INVENTARIER, VERKTYG 

OCH INSTALLATIONER

Ingående anskaffningsvärde 52 119  60 078  4 058  4 447
Inköp 5 462  7 350  -  1 108
Försäljningar/utrangeringar -2 244  -  -280  -702
Omklassificeringar/omräkningdifferens                -1 251  -15 309  -  -795    
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 54 086  52 119  3 778  4 058

Ingående avskrivningar -34 245  -46 731  -2 896  -3 249
Försäljningar/utrangeringar 2 098  -  269  501
Omklassificeringar/omräkningsdifferens -  18 242  -  -
Årets avskrivningar               -5 571  -5 756  -141  -148    
Utgående ackumulerade avskrivningar -37 718  -34 245  -2 768  -2 896

Ingående nedskrivningar -248  -263  -  -
Omklassificeringar/omräkningsdifferens                     -  15  -  -   
Utgående ackumulerade nedskrivningar                 -248  -248  -  -    
Utgående redovisat värde 16 120  17 626  1 010  1 162

NOT 16 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR 

OCH FÖRSKOTT AVSEENDE MATERIELLA 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Ingående anskaffningsvärde 20 757  18 067  -  -
Inköp 73 025  27 245  -  -
Omklassificeringar/omräkningdifferens                   -434  -24 555 -  -   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 93 348  20 757  -  -
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NOTER

NOT 17 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

MODERBOLAGET SÄTE ANDEL% 2010-12-31 2009-12-31

FÖRETAG / ORGANISATIONSNUMMER

AB Åkers Styckebruk, 556230-5697 Strängnäs  100% 164 250  164 250

STC Scandinavian Trading Company AB

556212-4429 Stockholm  100%  50 000  50 000

Ewerman AB, 556095-5840 Helsingborg  100% -  45 931

Allfrukt i Stockholm AB, 556381-2451 Stockholm  100% -  32 353

STC GreenFood AB, 556115-6778 Stockholm  100% 45 004  15 004

Vacman i Göteborg AB, 556226-0660 Göteborg  100% 15 000  15 000

Satotukku Oy, 0113698-9 Vantaa  100% -  14 330

Scanoil AB, 556036-1403 Stockholm  100% 12 000  12 000

STC Venture Capital AB, 556212-4205 Stockholm  100% 10 000  10 000

Norlico Capital AB, 556491-9750 Helsingborg  100% 6 620  6 620

Walzengiesserei Meiderich GmbH, HRB 4857 Duisburg  6% 1 708  1 708

Gripsholms Värdshus AB, 556287-8479 Strängnäs  100% 500  500

J S Saba Continent BV, 24137960 Rotterdam  100% 386  386

Seasero Nio AB, 556214-0987 Stockholm  100% 100  100

Freshnet AB, 556575-1095 Stockholm  100% 100  100

Kost Express AB, 556575-1087 Stockholm  100% 100  100

Scanoil Ltd, 01508535 London  100% - -

STC Minerals AB, 556193-1774 Stockholm  100%                         - -   

   305 768  368 383

INDIREKT ÄGDA KONCERNBOLAG

Åkers Kronopark AB, 556153-4792

Fastighets AB Knut Påls väg 9, 556156-2355

Walzengiesserei Meiderich GmbH (totalt 100%), HRB 4857

Norlico Holding AB, 556316-1792

Salico AB, 556320-8874

Salico Oy, 1568507-01

Osterlén i Malmö AB, 556440-4507

Osterlén Fastigheter AB, 556606-0710

ÖllövGrönt AB, 556593-1341

Vårt Eget Kök AB, 556753-6783

Grön Gastronomi AB, 556214-7206

Fastighets AB Styckebruk 1, 556745-4623

Akers Immobilien GmbH, HRB 20460

STC GreenFood Export Iberica S.L.U ES B-65002453

Lots Invest AB, 556558-3316

Ewerman AB, 556095-5840

Allfrukt i Stockholm AB, 556381-2451

Satotukku OY, 0113698-9
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ÅRSREDOVISNING 2010

NOTER

Andelar i koncernföretag (forts.) 2010-12-31 2009-12-31

Ingående anskaffningsvärde 606 830  529 830
Aktieägartillskott 30 000  77 000
Försäljningar/utrangeringar                               -92 615  -   
Omklassificeringar        -182 319  -   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 361 896  606 830
Ingående uppskrivningar                      5 240  5 240   
Utgående ackumulerade uppskrivningar netto 5 240  5 240
Ingående nedskrivningar                 -243 687  -243 687   
Omklassificeringar           182 319  -   
Utgående ackumulerade nedskrivningar                -61 368  -243 687    
Utgående redovisat värde 305 768    368 383

NOT 18 ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG

KONCERNEN    2010-12-31 2009-12-31

FÖRETAG / ORGANISATIONSNUMMER SÄTE ANDEL%              BOKFÖRT VÄRDE 

Åkers Holding AB, 556754-1585 Åkers Styckebruk 15%            21 312  27 380  

Grafikens Hus AB, 556482-1535 Mariefred  -                      - 5   

   21 312  27 385

MODERBOLAGET 

FÖRETAG / ORGANISATIONSNUMMER

Åkers Holding AB, 556754-1585 Åkers Styckebruk 15%              46 887  46 887  

   46 887  46 887

 KONCERNEN  MODERBOLAGET
 2010-12-31 2009-12-31 2010-12-31 2009-12-31

Ingående anskaffningsvärde 89 793  46 893 89 787  46 887
Omklassificering -5  -  -  -
Ägartillskott             15 000  42 900  15 000  42 900     
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 104 788  89 793  104 787  89 787

Ingående resultatandel/nedskrivningar -62 408  -2 117  -42 900  -
Årets resultatandel/nedskrivningar           -21 068  -60 291  -15 000  -42 900   
Utgående ackumulerade 
resultatandelar/nedskrivningar            -83 476 -62 408  -57 900  -42 900     
Utgående redovisat värde 21 312  27 385  46 887  46 887

Årets resultatandel består utav årets resultat från andelar i Åkers Holding om -15 085 som redovisas under
under resultat från andelar i intresseföretag och -4 562 som redovisas under skatt i resultaträkningen.
Tillsammans med andra förändringar i Åkers Holding eget kapital under 2010 om -1 421 så utgör de summa
årets resultatandel i koncernen under året om -21 068. STC Interfinans AB har även subordinerade fordringar 
på Åkers Holding AB om 228 594 som redovisas i balansräkningen under Andra långfristiga fordringar.
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NOT 19 UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN

Hänför sig till outnyttjade förlustavdrag i moder- och dotterbolag och har upptagits till det värde,

varmed de bedömts sannolikt kunna utnyttjas.

NOT 20 ÖVRIGA FORDRINGAR

KONCERNEN   2010-12-31  2009-12-31

Skattefordran ingår med  6 168   2 432

MODERBOLAGET

Skattefordran ingår med                    428   455   

NOT 21 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

 KONCERNEN  MODERBOLAGET

 2010-12-31 2009-12-31 2010-12-31 2009-12-31

Förutbetalda kostnader 16 533 19 315  747  795

Upplupna intäkter              4 346  7 618  -  1 131   

 20 879  26 933  747  1 926

NOT 22  ÖVRIGA KORTFRISTIGA PLACERINGAR

Övriga kortfristiga placeringar består av aktiefonder 203 086, räntefonder 418 229 och övriga värdepapper 187 581.

NOT 23  EGET KAPITAL

KONCERNEN AKTIEKAPITAL BUNDNA RESERVER FRIA RESERVER

Belopp vid årets ingång 150 000  34 413  1 302 725

Förändring i koncernens struktur - - -2 700

Förändring avseende andel i 

intresseföretags eget kapital - - -1 421

Förskjutning mellan bundna och fria reserver - 28 126 -28 126

Årets vinst - - 36 322

Årets omräkningsdifferens                     - -446  -3 792     

Belopp vid årets utgång 150 000  62 093  1 303 008

MODERBOLAGET AKTIEKAPITAL BUNDNA RESERVER FRITT EGET KAPITAL

Belopp vid årets ingång 150 000  31 559  1 328 369

Lämnade koncernbidrag   -8 135

Skatt hänförlig till koncernbidrag   2 140

Årets vinst                     - - 17 149   

Belopp vid årets utgång 150 000  31 559  1 339 523

ÄGARE ANTAL AKTIER KAPITAL RÖSTER

Peter Hjelm 109 092  7,3%  11,5%

Inter Scan Holding Ltd 545 452  36,4%  5,8%

Belpay S.A 777 274  51,8%  82,0%

Inter Scan Group of Companies Ltd                       68 182  4,5%  0,7%  

 1 500 000  100,0%  100,0%

NOTER
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ÅRSREDOVISNING 2010

Lars Sköld, VD & Koncernchef

Peter Norlindh, Ordförande Peter HjelmChristina Hjelm

Sten-Åke Lindstedt Bernt Magnusson

NOT 24 LÅNGFRISTIGA SKULDER

 KONCERNEN  MODERBOLAGET
 2010-12-31 2009-12-31 2010-12-31 2009-12-31

Amortering efter 5 år                                      169 313  169 313  258 091  203 659  

NOT 25 CHECKRÄKNINGSKREDIT

Beviljad checkräkningskredit uppgår till: 7 701  14 106  -  -
Varav uttnyttjad och redovisat som avdrag
under likvida medel 3 031 2 918 - -

NOT 26 UPPLUPNA KOSTNADER  
OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Upplupna personalkostnader 22 535  23 263  717  709
Övrigt            55 943  56 009  437  774   
 78 478  79 272  1 154  1 483

NOT 27 FÖRVÄRV AV  
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Lincenser och balanserade utgifter 7 343  290  -  -
Andelar i dotterbolag         18 700  5 042  -  - 
Byggnader och mark 2 647 12 714 - -
Maskiner, inventarier, verktyg och fordon 13 938 23 681 - 1 108
Förändring pågående nyanläggningar 73 025 2 690 - -
Omräkningsdifferens                          - -283 - -   
 115 653  44 134 - 1 108

Stockholm den 11 mars 2011

NOTER

Vår revisionsberättelse har lämnats den 11 mars 2011
Grant Thornton Sweden AB
 

 

Mats Fridblom
Auktoriserad revisor
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Till årsstämman i  STC Interfinans AB

Org.nr 556055-8636

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen 
och bokföringen samt styrelsens och verkställande  
direktörens förvaltning i STC Interfinans AB för  
räkenskapsåret 2010-01-01—2010-12-31. Bolagets  
års- och koncernredovisning ingår i den tryckta  
versionen av detta dokument på sidorna 27- 45. Det är 
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för 
att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vårt ansvar 
är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovis-
ningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed  
i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört  
revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet 
försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredo-
visningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.  
En revision innefattar att granska ett urval av underlagen 
för belopp och annan information i räkenskapshandling-
arna. I en revision ingår också att pröva redovisnings-
principerna och styrelsens och verkställande direktörens 
tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla 
uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören 
gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera 
den samlade informationen i årsredovisningen och  
koncernredovisningen. Som underlag för våra uttalande 
om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut,  
åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna  

bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även 
granskat om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören på annat sätt har handlat i strid med aktie-
bolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 
Vi anser att vår revision ger mig rimlig grund för våra 
uttalanden nedan.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats 
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande 
bild av bolagets och koncernens resultat och ställning 
i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvalt-
ningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, 
disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i  
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 
och verkställande direktören ansvarsfrihet för  
räkenskapsåret.

Stockholm den 11 mars 2011
Grant Thornton Sweden AB

Mats Fridblom
Auktoriserad revisor 

REVISIONSBERÄTTELSE
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”STC GreenFood arbetar med import, grossistverksamhet och distribution av 
frukt och grönsaker samt produktion och försäljning av skurna produkter.”
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STYRELSE

Christina Hjelm, Ledamot

Andra uppdrag bl.a.
Ledamot
Ursa Major Suecia AB

Peter Hjelm, Ledamot

Andra uppdrag bl.a.
Ledamot
Kanon AB

Peter Norlindh, Ordförande

Andra uppdrag bl.a.
Ordförande
Johannesson & Torstensson AB
Ledamot
HFAB Gruppen AB
Åkers Holding AB (suppleant) 

Bernt Magnusson, Ledamot

Andra uppdrag bl.a.
Ordförande
Kwintet AB
Ledamot
Kancera AB
Nordia Innovation AB
Pricer AB
Höganäs AB
Net Insight AB

Sten-Åke Lindstedt, Ledamot

Andra uppdrag bl.a.
Ledamot
Fareoffice AB
Living Plant AB
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ÅRSREDOVISNING 2010

KONCERNLEDNING, STAB OCH DOTTERBOLAGSCHEFER

Thomas Blades
Ekonomichef, 2006

Jussi Alitalo
VD STC Iberica

Lars Sköld
VD & Koncernchef, 2007
Ledamot PEAB AB 
Ledamot Åkers Holding AB
Ledamot Kulturgastronomen AB
Ordförande i ett flertal dotter-
bolag inom STC koncernen

Rolf Östman
VD Allfrukt i Stockholm AB

Efi Diamanti
Koncernredovisnings-
ansvarig, 2007

Tomi Hakkarainen
VD Satotukku Oy

Caroline Andersson
VD-assistent, 1997

Dan Palmsten
VD Salico AB

Els-Marie Åberg
Fastighetsansvarig
AB Åkers Styckebruk

Birger Andersson
Förvaltare
Åkers Kronopark AB

Jari Laaksonen 
VD Salico OY

Björn Johansson
Affärsområdeschef
Fresh Cut STC GreenFood

Per Unger
VD Ewerman AB

KONCERNLEDNING OCH STAB                     

DOTTERBOLAG                     
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Det som idag är STC Interfinans grundades i början av 
1950-talet av affärsmannen och entreprenören Holger 
Hjelm. Verksamheten samlades senare i affärs- och 
industrikonglomeratet Interfinans med bred inriktning 
på internationell handel i olika branscher - t ex stål, 
oljeprodukter, fastigheter, värdepapper, byggmaterial, 
livsmedel, maskiner och fordon, verkstadsprodukter 
samt massa- och pappershandel.

LEDANDE VALSTILLVERKARE                                                 

Under 1985 förvärvades Åkers, som sedan utvecklades 
till en ledande tillverkare av valsar för metall- och stål-
industrin. Under 2008 avyttrade koncernen sitt ägande 
i Åkers och förvärvade därefter en minoritetspost i 
företaget. 

På 1980-talet byggdes en fastighetsportfölj upp med 
inriktning på kulturhus i Åkers Styckebruk. Portföljen 
har därefter utökats och omfattar idag främst bostäder  
och kommersiella fastigheter med koppling till 
koncernens verksamhet. År 2000 förvärvades Åkers 
Kronopark som omfattar cirka 6 000 hektar, varav  
4 500 hektar produktiv skogsmark. Här bedrivs ett 
kommersiellt skogsbruk, men området är också ett 
populärt rekreationsområde.

SATSNING PÅ FRUKT OCH GRÖNSAKER                                   

Under 1989 förvärvades Scandinavian Trading  
Company AB (STC). Förutom oljehandel arbetade 
STC med internationell frukt- och grönsakshandel. 
År 1993 såldes de europeiska bolagen inom frukt och 
grönsaker. I centrum hamnade svenska och skandinaviska 
företag i samma bransch – detta genom förvärv av 
Ewerman och Allfrukt. År 1992 fördes Interfinans och 
STC ihop i en gemensam koncern - STC Interfinans. 
Några år in på 1990-talet breddades verksamheten till 
att också omfatta skurna och paketerade frukt- och 
grönsaksprodukter. Alla bolag inom frukt och grön-
saker samlades 2009 i STC GreenFood, som nu är 
plattformen för koncernens fortsatta tillväxtsatsningar 
inom import, partihandel och förädlade produkter.

Holger Hjelm gick bort 2004. Ägandet av STC Interfinans 
hade sedan tidigare överförts till en privat stiftelse. 
Idag står verksamheterna inom frukt och grönsaker, 
fastigheter samt finans i fokus. Målet är att långsiktigt 
stärka positionerna på dessa områden, till exempel via 
kompletteringsförvärv, fortsatt organisk utveckling  
och genom att dra nytta av samordningsfördelar inom 
STC GreenFood.

HISTORIK
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”Idag står verksamheterna inom frukt och grönsaker, 
fastigheter samt finans i fokus inom STC Interfinans.”
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STC Interfinans AB, Grev Turegatan 20, Box 55605, SE-102 14 Stockholm, SWEDEN, Tel: +46 8 666 63 00 www.stcif.se

”STC Interfinans AB är ett privatägt, svenskt 

investmentbolag med fokus på långsiktig  

portföljförvaltning. Värdetillväxt skapas  

genom att STC Interfinans utvecklar mindre 

och medelstora företag med koppling till  

koncernens verksamhetsområden.”


