VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS
DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 MARS 2005
Pressinformation den 9 maj 2005
Poolia redovisar för femte kvartalet i rad ett positivt resultat. Förbättringen i rörelseresultatet
för första kvartalet 2005 jämfört med samma period 2004 är 2,6 MSEK. Vid jämförelsen med
2004 skall beaktas att dåvarande dotterbolaget Uniflex ingick i koncernen förra året. Poolias
viktigaste marknader Sverige och Storbritannien har en fortsatt god utveckling. Intäkter och
resultat i Övriga Norden samt Tyskland är dock inte i nivå med Poolias målsättningar. För
samtliga länder påverkas såväl intäkter som resultat negativt av att påsken i år inföll under
första kvartalet. Denna kalendereffekt är starkast i Sverige och Storbritannien.
Marknad och konjunktur
Efterfrågan på Poolias huvudmarknader Sverige och Storbritannien har fortsatt haft en positiv
trend under första kvartalet. I Tyskland har arbetsmarknadsåtgärder inriktade på att gynna
anställning av nyutexaminerade akademiker en negativ inverkan på bemanningsmarknaden.
Inom Övriga Norden finns en svagt positiv tendens på samtliga marknader.
Poolia Sverige
Med en tillväxt på 14% under första kvartalet 2005 jämfört med motsvarande period 2004
fortsätter Poolia den positiva volymutveckling som inleddes vid halvårskiftet 2004. Tillväxt
sker inom alla yrkesområden. Andelen rekryteringsintäkter har ökat till 10% under första
kvartalet. Resultatet är positivt för tredje kvartalet i rad men kan förbättras ytterligare, och
fokuseringen fortsätter därför på både lönsamhet och tillväxt.
Poolias internationella verksamhet
Verksamheten i Storbritannien har en fortsatt god utveckling. Intäkterna är lägre än
föregående år, men exkluderas valuta- och kalendereffekten nämnd ovan är tillväxten cirka
5%. Marginalen är något lägre än förra året beroende på extra kostnader i samband med att
den tidigare ledningen har fasats ut enligt plan. I Tyskland är första kvartalet en besvikelse.
Huvudskälet är att flera konsulter knutna till ett större uppdrag som avslutats hos en kund i
Hamburg inte fullt ut har kunnat överföras till nya uppdrag. Åtgärder i syfte att komma till
rätta med lönsamheten kommer att genomföras under andra kvartalet. Övriga orter i Tyskland
har en positiv trend avseende både intäkter och resultat. I Norden har verksamheterna i Norge
och Danmark fortfarande väldigt små volymer. Finland visar ett dåligt kvartal efter att under
2004 ha haft ett positivt helårsresultat för första gången i bolagets historia. Rekrytering pågår
av nya landschefer i Storbritannien och Tyskland.
Poolia Vård
Verksamheten inom Poolia Vård skiljer sig från övriga verksamheter avseende kund- och
kandidatstruktur. Från och med första kvartalet redovisas därför Vård som ett eget segment.
Verksamheten omfattar uthyrning av läkare och sjuksköterskor i Sverige och Norge.

Utvecklingen har sedan halvårsskiftet 2004 haft en positiv trend. Intäkterna för första
kvartalet 2005 ökade med 40% jämfört med första kvartalet 2004, med förbättrad marginal.
För ytterligare information kontakta:
Erik Strand, vd, tel 08-555 650 60
Mats Påhlson, finansdirektör, tel 08-555 650 20

Poolia är ledande inom kvalificerad bemanning och finns på cirka 20 orter i Sverige samt Norge,
Danmark, Finland, Tyskland och Storbritannien. Verksamheten omfattar tjänsteområdena
Personaluthyrning och Rekrytering/Search. Poolia erbjuder kvalificerad personal inom yrkesområdena
Ekonomi, Bank & Finans, IT, Kontor, HR, Lön, Teknik, Sälj & Marknad, Juridik, Vård samt Life
Science.
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Omsättningen uppgick till 225,7 MSEK (282,1).
Rörelseresultatet uppgick till 4,5 MSEK (1,9).
Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4,8 MSEK (3,1).
Resultatet efter skatt uppgick till 2,4 MSEK (1,6).
Resultatet per aktie uppgick till 0,13 SEK (0,09).
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6,1 MSEK (9,3).
Delårsrapporten är upprättad enligt International Financial Reporting Standards
(IFRS), vilket innebär att 2004 års värden är omräknade enligt den nya
standarden.
Vid jämförelsen med 2004 skall beaktas att dåvarande dotterbolaget Uniflex
ingick i koncernen förra året.

Inledning
Denna delårsrapport är den första finansiella rapport Poolia upprättar enligt International
Financial Reporting Standards (IFRS). En beskrivning av övergången till IFRS och dess
effekter presenteras sist i denna delårsrapport under rubriken ”Implementering av IFRS
2005”.

Januari – Mars
Omsättning
Omsättningen för koncernen (exklusive Uniflex, som utskiftades i november 2004) ökade
med 2,9% till 225,7 MSEK (219,4). Inkluderas dåvarande dotterbolaget Uniflex i
omsättningen 2004, minskade omsättningen med 56,4 MSEK. Personaluthyrning var fortsatt
det dominerande tjänsteområdet. Andelen rekrytering har ökat inom Poolia . I absoluta tal var
yrkesområdet Ekonomi störst.
Från och med första kvartalet 2005 kommer verksamheten inom vårdsegmentet att
särredovisas. Detta beroende på att kund- och kandidatstruktur väsentligt skiljer sig från
övriga Poolia. Poolia Vård är inriktat på uthyrning av sjuksköterskor och läkare, och bedriver
för närvarande verksamhet i Sverige och Norge.
Påsken inföll 2005 under första kvartalet, vilket medförde två arbetsdagar färre än föregående
år. Antalet arbetsdagar under 2005 har följande fördelning mellan kvartalen.
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Omsättningens fördelning på tjänsteområden januari - mars:
MSEK
Personaluthyrning
Rekrytering
Outsourcing
Summa

Jan-Mar
2005
203,5
22,2
225,7

Jan-Mar Förändring %
2004
258,0
-21,1
17,1
29,8
7,0
282,1
-20,0

Andel %
2005
90
10
100

Andel %
2004
92
6
2
100

Resultat
Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4,8 MSEK (3,1). Rörelseresultatet uppgick till
4,5 MSEK (1,9). Exkluderas verksamheten i dåvarande dotterbolaget Uniflex samt 6,8 MSEK
avseende engångskostnader som belastade första kvartalet 2004 är rörelseresultatet i nivå med
2004. Poolia Sverige visade ett positivt rörelseresultat på 5,2 MSEK (2,1). Rörelseresultatet
för Övriga Norden var -1,3 MSEK (-0,6). Tysklands rörelseresultat var -1,5 MSEK (-0,9).
Storbritannien visade ett positivt rörelseresultat för perioden med 2,9 MSEK (4,1).
Koncernens finansnetto uppgick till 0,3 MSEK (1,2). Skillnaden är en följd av minskade
likvida medel genom utskiftningen av Uniflex i november 2004. Skattesatsen för koncernen
var 51%. Den höga nivån beror huvudsakligen på negativt resultat i Tyskland och Övriga
Norden, där uppskjuten skatteintäkt ej redovisas.
Från och med första kvartalet 2005 särredovisas ofördelade moderbolagskostnader.

Information om rörelsegrenar och geografiska områden
Jan – Mar
Omsättning och rörelseresultat

Poolia Sverige
Poolia Övriga Norden
Poolia Tyskland
Poolia Storbritannien
Poolia Vård
Ofördelade moderbolagskostnader
Summa
Uniflex
Summa

2005
Jan-Mar
Extern
omsättning

2005
Jan-Mar
Rörelseresultat

2004
Jan-Mar
Extern
omsättning
*

2004
Jan-Mar
Rörelseresultat
*

115,7
6,9
15,9
68,0
19,2

5,2
-1,3
-1,5
2,9
0,6
-1,4
4,5
4,5

101,9
10,3
19,9
73,6
13,7

2,1
-0,6
-0,9
4,1
0,2
-5,9
-1,0
2,9
1,9

225,7
225,7

219,4
62,7
282,1

*För jämförelseändamål har föregående års omsättning och rörelseresultat omräknats för anpassning
till den nya segmentsindelningen.
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Likviditet och finansiering
Koncernens likvida medel uppgick per den 31 mars 2005 till 101,2 MSEK (187,4).
Utskiftningen av Uniflex under fjärde kvartalet 2004 medförde en minskning av likvida medel
med 62,7 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten var under perioden 6,1 MSEK
(9,3). Soliditeten uppgick till 63,8% (57,6).
Investeringar
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 1,9 MSEK (75,1).

Medarbetare
Antalet årsanställda har i genomsnitt uppgått till 1 868 personer (2 474, varav Uniflex 747).
Per den 31 mars 2005 uppgick antalet anställda till 2 000 personer (2 892, varav Uniflex 950).

Moderbolaget
I moderbolaget bedrivs övergripande koncernledning, utveckling samt finansförvaltning.
Omsättningen under perioden uppgick till 1,1 MSEK (1,7) och resultatet efter finansiella
poster till -1,4 MSEK (0,9).

Marknadsutveckling
Under 2004 omsatte den svenska bemanningsbranschen (branschorganisationens anslutna
företag) 9 034 MSEK. Av denna marknad utgör de kvalificerade tjänstemannayrkena, det vill
säga Poolias segment, 45%. Denna del av marknaden minskade mellan 2003 och 2004 med
9,1%. Marknadsandelen för Poolia inom dess segment uppgick under 2004 till 11,4%, vilket
är en ökning med 1,6 procentenheter jämfört med helåret 2003.
Efterfrågan på Poolias huvudmarknader Sverige och Storbritannien har fortsatt haft en positiv
trend under första kvartalet. I Sverige ökar framförallt efterfrågan på IT-tjänster kraftigt. I
Storbritannien råder stor brist på kandidater, särskilt inom kvalificerade yrkesområden.
Tillgången på kvalificerade kandidater börjar minska även på Poolias övriga marknader.
På den tyska bemanningsmarknaden sker en viss tillväxt, främst inom industri och lager, och
lönsamheten är fortsatt pressad. Inom Övriga Norden finns en svagt positiv tendens på
samtliga marknader.
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Koncernens resultaträkning i sammandrag
Jan-Mar
2005
225,7
-200,2
-19,6
-1,4
4,5
0,3
4,8
-2,4
2,4

MSEK
Omsättning
Personalkostnader
Övriga kostnader
Avskrivning anl.tillg.
Nedskrivning goodwill
Rörelseresultat
Finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Skatt
Periodens resultat
Resultat per aktie
före utspädning, SEK
Resultat per aktie
efter utspädning, SEK

Jan-Mar Helår
2004
2004
282,1
1 161,5
-256,5
-1 038,8
-20,2
-86,7
-3,5
-11,4
-3,6
1,9
21,0
1,2
2,8
3,1
23,8
-1,5
-9,2
1,6
14,6

0,13

0,09

0,79

0,13

0,09

0,79

Koncernens balansräkning i sammandrag
MSEK
Tillgångar
Goodwill
Övr. anläggningstillgångar
Uppskjutna skattefordringar
Kortfristiga fordringar
Likvida medel
Summa tillgångar

2005-03-31 2004-03-31 2004-12-31

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

145,7
11,6
8,8
161,7
101,2
429,0

144,1
13,8
8,9
189,3
187,4
543,5

144,7
10,9
8,9
161,4
97,8
423,7

273,6
8,5
146,9
429,0
0,9

313,2
15,2
215,1
543,5
2,2

269,4
7,4
146,9
423,7
0,9

Jan-Mar
2005
269,4
269,4
1,8
2,4
273,6

Jan-Mar
2004
309,4
-0,3
309,1
2,5
1,6
313,2

Förändring av koncernens eget kapital
MSEK
Belopp vid periodens ingång
Effekt av byte av redovisningsprincip (RR 29)
Justerat belopp vid periodens ingång
Omräkningsdifferenser
Periodens resultat
Belopp vid periodens utgång
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Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag
MSEK
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut

Jan-Mar
2005
6,1
-3,4
0,0
2,7
97,8
0,7
101,2

Jan-Mar
2004
9,3
-64,0
0,7
-54,0
239,5
1,9
187,4

Helår
2004
23,3
-87,9
-76,5
-141,1
239,5
-0,6
97,8

Jan-Mar
2005
2,0
2,1
8,9
5,4
63,8
67,2
1 868
121

Jan-Mar
2004
0,7
1,1
57,6
58,9
2 474
114

Helår
2004
1,8
2,1
8,4
5,5
63,6
65,2
2 586
449

18 440

18 433

18 434

18 440

18 433

18 440

18 455

18 456

18 438

18 455

18 456

18 443

0,13

0,09

0,79

14,84

17,00

14,61

0,13

0,09

0,79

14,83

16,98

14,61

Nyckeltal
MSEK
Rörelsemarginal, %
Vinstmarginal, %
Avkastning på sysselsatt kapital, %, (12 mån rullande)
Avkastning på totalt kapital, %, (12 mån rullande)
Soliditet, %
Andel riskbärande kapital, %
Antal årsanställda, genomsnitt
Omsättning per anställd, TSEK
Antal aktier, genomsnitt,
före utspädning* (000)
Antal aktier, utestående,
före utspädning* (000)
Antal aktier, genomsnitt,
efter utspädning* (000)
Antal aktier, utestående,
efter utspädning* (000)
Resultat per aktie,
före utspädning, SEK*
Eget kapital per aktie,
före utspädning, SEK*
Resultat per aktie,
efter utspädning, SEK*
Eget kapital per aktie,
efter utspädning, SEK*

*Hänsyn har tagits till utspädningseffekten av 2003 års utestående optionsprogram.
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Händelser efter periodens utgång
På ordinarie bolagsstämma den 8 april 2005 fastställdes utdelningen till 0,25 SEK per aktie.
Kommande rapporttillfällen
19 augusti
9 november
februari 2006

kl 13.00
kl 13.00

Delårsrapport januari-juni
Delårsrapport januari-september
Bokslutskommuniké 2005

Stockholm den 9 maj 2005
Erik Strand
VD

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Poolias finansiella
rapporter har tidigare upprättats enligt Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets
rekommendationer. Från och med den 1 januari 2005 upprättar Poolia sin koncernredovisning
enligt IFRS. Denna delårsrapport är den första finansiella rapport som Poolia upprättar enligt
IFRS. Under rubriken ”Implementering av IFRS 2005” nedan beskrivs hur övergången från
svenska redovisningsprinciper till IFRS påverkat Poolias finansiella ställning, resultat och
kassaflöde.
Övergången till IFRS har medfört förändringar och krav på förtydliganden i vissa av Poolias
tillämpade redovisningsprinciper. I de fall införandet av IFRS inneburit förändring beskrivs
de nya redovisningsprinciperna, tillsammans med en beskrivning av eventuella justeringar
som identifierats, nedan. I övrigt har samma redovisningsprinciper och värderingsmetoder
tillämpats som i den senaste årsredovisningen.
Goodwill
Goodwill redovisas i balansräkningen som en immateriell tillgång till anskaffningsvärde med
avdrag för eventuella ackumulerade nedskrivningar. Goodwill har allokerats till
kassagenererande enheter och prövas årligen för eventuellt nedskrivningsbehov. Prövning av
nedskrivningsbehov sker dock oftare om det finns indikationer på att en värdeminskning kan
ha inträffat under året.
Om det vid förvärv visar sig att verkligt värde på förvärvade tillgångar, skulder och
ansvarsförbindelser överstiger anskaffningsvärdet redovisas överskottet omedelbart som en
intäkt i resultaträkningen.
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Nedskrivningar
Vid varje rapporttillfälle görs en bedömning om någon indikation på värdenedgång föreligger
avseende koncernens anläggningstillgångar. Föreligger någon indikation på värdenedgång
görs en nedskrivningsprövning genom att beräkna tillgångens återvinningsvärde.
Återvinningsvärdet är det högsta av tillgångens nettoförsäljningsvärde och nyttjandevärde.
Goodwill, tillgångar med en obestämbar nyttjandeperiod samt immateriella tillgångar som
inte tagits i bruk är föremål för årliga nedskrivningsprövningar.
En nedskrivning redovisas i resultaträkningen i de fall återvinningsvärdet understiger
tillgångens bokförda värde. Gjorda nedskrivningar återförs om förändringar skett i de
antaganden som ledde fram till den ursprungliga nedskrivningen. Återföring av gjord
nedskrivning görs inte så att det redovisade värdet överstiger vad som skulle ha redovisats,
efter avdrag för planenliga avskrivningar, om någon nedskrivning inte gjorts. En återföring av
gjorda nedskrivningar redovisas i resultaträkningen. Nedskrivning av goodwill återförs inte.
Implementering av IFRS 2005
Från och med den 1 januari 2005 tillämpar Poolia i sin koncernredovisning de redovisningsregler som gäller enligt IFRS. Enligt övergångsreglerna krävs ett jämförelseår vilket innebär
att övergångsdatum för Poolia är 1 januari 2004 och att jämförelsesiffror för 2004 redovisas
enligt IFRS-reglerna i Poolias finansiella rapporter för 2005. Poolias delårsrapport för första
kvartalet 2005 är den första finansiella rapport som presenteras i enlighet med IFRS.
Övergången till IFRS redovisas i enlighet med IFRS 1 ”First-time Adoption of International
Financial Reporting Standards”.
Poolia har arbetat med anpassning till IFRS sedan 2003. Samtliga IFRS standarder har
analyserats för att fastställa deras påverkan på koncernens redovisning. Poolia har tidigare
tillämpat redovisningsprinciper som överensstämmer med årsredovisningslagen samt
rekommendationer och uttalanden från Redovisningsrådet och FAR samt i vissa avseenden
även Bokföringsnämnden (Tidigare tillämpade redovisningsprinciper). De IFRS-regler som är
tillämpliga för Poolia överensstämmer relativt väl med tidigare tillämpade
redovisningsprinciper och effekten vid övergången till IFRS är, förutom påverkan på
goodwill, begränsad för Poolia.
Den standard som Poolia bedömer får störst påverkan på resultat och ställning vid övergången
till IFRS är IFRS 3 Rörelseförvärv. Enligt övergångsreglerna i IFRS 1 har Poolia valt att inte
tillämpa IFRS 3 på förvärv gjorda före 1 januari 2004. IFRS 3 tillåter inte att goodwill skrivs
av. Istället skall värdet av goodwill testas för nedskrivning en gång per år eller oftare om
indikation finns på att verkligt värde understiger redovisat värde. Detta är en skillnad jämfört
med Poolias tidigare tillämpade principer där goodwill skrivits av löpande och
nedskrivningsprövning endast skett vid indikation om att ett nedskrivningsbehov förelegat.
Med anledning av att avskrivning av goodwill inte längre skall ske har koncernens
rörelseresultat för 2004 förbättrats med 9,7 MSEK. Återföring av avskrivningar 2004 enligt
IFRS har inneburit en nedskrivning av goodwillvärdet per 31 december 2004 med 3,6 MSEK.
I de omräknade resultat- och balansräkningarna nedan har planenlig avskrivning och
nedskrivning av goodwill som gjordes under 2004 återförts mot eget kapital. Det redovisade

7(9)

värdet på goodwill per den 31 december har som en konsekvens av de ändrade
redovisningsprinciperna ökat med 3,2 MSEK under IFRS jämfört med Poolias tidigare
tillämpade redovisningsprinciper.
IFRS 3 innebär också att redovisning av företagsförvärv från och med den 1 januari 2004
kommer att vara föremål för en mer noggrann fördelning av köpeskillingen på identifierbara
tillgångar, skulder och ansvarsförbindelser. Framför allt kräver de nya reglerna en mer
detaljerad allokering av köpeskillingen på immateriella tillgångar jämfört med Poolias
tidigare redovisningsprinciper. Poolia har gjort ett förvärv under 2004, Parker Bridge och en
tillämpning av IFRS 3 på förvärvet av Parker Bridge har inneburit att 2,9 MSEK av tidigare
redovisad goodwill omförts till immateriella tillgångar avseende varumärke. Detta värde har
skrivits av i sin helhet under 2004.
Den preliminära sammanlagda effekten vid en tillämpning av IFRS 3 är en förbättring av
2004 års resultat efter skatt med 3,2 MSEK.
Tillämpning av övergångsregler (IFRS 1)
Effekterna vid övergången till IFRS har beräknats enligt reglerna i IFRS 1 First-time
Adoption of IFRS. Huvudregeln i IFRS 1 innebär en retroaktiv tillämpning av gällande IFRSstandarder. Vissa undantag från den retroaktiva tillämpningen är dock tillåtna. De relevanta
undantag som Poolia valt att tillämpa är följande:





Rörelseförvärv (IFRS 3)
Reglerna i IFRS 3 Rörelseförvärv tillämpas framåtriktat på förvärv och samgåenden
som genomförs från och med övergångsdatum den 1 januari 2004.
Ersättningar till anställda (IAS 19)
Poolia införde RR 29 Ersättningar till anställda den 1 januari 2004. RR 29
överensstämmer i allt väsentligt med IAS 19. Poolia har valt, enligt undantagsreglerna i
IFRS 1, att inte tillämpa IAS 19 retroaktivt vilket överensstämmer med tillämpade
övergångsregler i RR 29. Någon effekt vid övergången till IFRS har därför inte
uppstått.
Finansiella instrument (IAS 39)
Poolia har valt att tillämpa IAS 39 från och med 1 januari 2005 och nyttjar det undantag
som medges i IFRS 1 att inte omräkna jämförelsesiffror/-information avseende 2004.

Effekter vid övergång till IFRS
Vid beräkning av de preliminära övergångseffekterna har gällande IFRS-regler tillämpats.
IFRS är föremål för fortlöpande översyn och godkännande av EU, varför förändringar
fortfarande kan ske. Detta kan komma att påverka de beräkningar som beskrivs i
nedanstående text. Övergången till IFRS har inte haft någon effekt på öppningsbalansen den 1
januari 2004.
Påverkan på kassaflödet
Enligt Poolias bedömning föreligger ingen skillnad mellan kassaflödesanalysen enligt IFRS
och kassaflödesanalysen enligt Poolias tidigare tillämpade redovisningsprinciper.
Effekter på ingående balans (1 januari) 2005
Införandet av IAS 39 den 1 januari 2005 innebär att samtliga finansiella tillgångar och
samtliga derivatinstrument skall värderas till verkligt värde medan finansiella skulder
värderas till upplupet anskaffningsvärde. Den löpande redovisningen av de finansiella
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instrumentens värdeförändringar bestäms av den initiala klassificeringen av respektive
finansiellt instrument. Några inbäddade derivat som är föremål för särredovisning har inte
identifierats.
Per den 1 januari 2005 bedömer Poolia att inga effekter uppkommer på ingående eget kapital i
och med införandet av IAS 39.

Övergång till IFRS
Jan-Mar
2004
-0,1
2,4
-0,7
1,6

Periodens resultat MSEK
Periodens resultat enligt tidigare principer
Återläggning av goodwillavskrivningar
Avskrivning varumärke
Nedskrivning goodwill
Periodens resultat enligt IFRS

Helår
2004
11,4
9,7
-2,9
-3,6
14,6

Eget kapital MSEK
Eget kapital enligt tidigare principer
Återläggning av goodwillavskrivningar
Avskrivning varumärke
Nedskrivning goodwill
Eget kapital enligt IFRS

2004-03-31 2004-12-31
311,5
266,2
2,4
9,7
-0,7
-2,9
-3,6
313,2
269,4

Balansomslutning MSEK
Balansomslutning enligt tidigare principer
Återläggning av goodwillavskrivningar
Avskrivning varumärke
Nedskrivning goodwill
Balansomslutning enligt IFRS

2004-03-31 2004-12-31
541,8
420,5
2,4
9,7
-0,7
-2,9
-3,6
543,5
423,7

Denna delårsrapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

För ytterligare information kontakta:
Erik Strand, vd, tel 08-555 650 60
Mats Påhlson, finansdirektör, tel 08-555 650 20

Poolia AB (publ)
Warfvinges väg 20
Box 30081
104 25 Stockholm
Tel: 08-555 650 00
Fax: 08-555 650 01
Org.nr: 556447-9912
www.poolia.se
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