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I området Lugnet i Malmö ligger 
serverhallen Sparven uppe 
på högsta våningen. De infra-
struktuella fördelarna är samma 
idag som när Televerket drog sitt 
kopparnät. Här sammanstrålar 
fiber och koppar från hela staden.
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med olika fiber på olika tekniska nivåer, utan att 
vara låst till bara ett alternativ.

Bahnhof stärker – samtidigt med satsningen 
på infrastruktur – också organisationen. Det 
gäller främst på personalsidan där vi ny-
anställt för att möta den stora efterfrågan på 
våra tjänster. Rörelsemarginalen påverkas 
tillfälligt av dessa satsningar.

Syftet med investeringarna är att lägga grunden 
för bolagets långsiktiga ambitioner – att bli en 
ledande telekomaktör på den nordiska marknaden.

Den finansiella situationen i Bahnhof är mycket 
god. Den sista juni är kassan 130 miljoner 
kronor. Kassaflödet är visserligen negativt 
under perioden (minus 44 Mkr) men det 
beror på en rekordstor aktieutdelning i 
maj (35 Mkr) och investeringar i teknik och 
nät, som belastar kassaflödet med ytterligare 
46 Mkr.

Orderingången är hög på samtliga affärsområden. 
Nättjänsterna står för den stora volymen av nya 
kunder. Men Bahnhof gör även inbrytningar i 
segmenten telefoni (främst företagsväxlar och 
mobilabonnemang) och tjänsterna managerad 
drift samt virtuellt datacenter.

På företagssidan tecknar Bahnhofs företagssäljare 
nästan 1 000 företagsaffärer (976 stycken), vilket 
kan jämföras med 565 avtal samma period år 2015. 
Dessa tjänster kommer att påverka kommande 
kvartal i positiv riktning.

På privatsidan växer Bahnhof på tre månader 
med 7 963 nya bredbandskunder netto. Den 
stora organiska tillväxten sker helt utan pris-
dumpningar. Bahnhof arbetar istället målmedvetet 
med kvalitet, bäst kundtjänst och höga hastigheter 
som konkurrensfördel – det är receptet för en 
långsiktig och uthållig tillväxt.

Det som särskilt utmärker det andra 
kvartalet är att Bahnhof storsatsar på 
infrastruktur. Aldrig tidigare har vi gjort 
så stora tekniska investeringar som under 
det andra kvartalet år 2016.

På tre månader gör vi investeringar på 46 miljoner 
kronor i teknisk utrustning, där det nya hög-
hastighetsnätet (nu under pågående utrullning) 
står för en betydande del av satsningen. Det nya 
nätet kommer att färdigställas under det tredje 
och fjärde kvartalet.

Höghastighetsnätet kommer inte bara att ge bättre 
teknisk prestanda för befintliga och nya kunder, 
utan det öppnar också dörren för en bredare 
positionering på marknaden. I ett slag kommer 
Bahnhof att ha tillgång till en parallell infrastruktur 
i många regionala stadsnät. Det ökar möjligheten 
till en mer dynamisk och flexibel försäljning av 
nättjänster. Det blir valbart att angöra slutkunder 

Andra kvartalet i sammanfattning

 Â Omsättningen uppgick till:   
196,6 Mkr (154,4 Mkr)

 Â Resultat innan avskrivningar 
(EBITDA) uppgick till:    
29,3 Mkr (25,4 Mkr)

 Â Rörelseresultatet (EBIT) uppgick 
till: 22,9 Mkr (19,5 Mkr)

 Â Resultat efter skatt uppgick till: 
17,2 Mkr (15,4 Mkr)

 Â Resultatet per aktie uppgick till:  
2,09 kr (1,81 kr)

Siffror inom parentes avser kvartal 2, år 2015.

Det andra kvartalet är stabilt positivt. Bahnhof fort-
sätter att ta marknadsandelar både på privat- och 
företagssidan. Omsättningen når en ny rekordnivå 
med nästan 197 Mkr, och rörelseresultatet följer 
prognosen för helåret. Samtidigt läggs nu grunden för 
framtiden genom en storsatsning på infrastruktur.
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Prognos år 2016

Bahnhofs prognos för 2016 är ett 
rörelseresultat (EBIT) på 95 Mkr, 
med en omsättning på 800 Mkr 
för helåret. Prognosen lämnar 
utrymme till att  på ett positivt sätt 
kunna överträffa förväntningarna 
under kommande kvartal ‒ men 
måste ändå ses som en balanserad 
kalkyl för helåret 2016.

Den något längre prognosen är att om två år 
omsätta en miljard kronor med en rörelse-
marginal på 12%. Tillväxten kommer att 
vara organisk utan tillskott av kapital eller 
utspädning av aktier.

Vi utesluter samtidigt inte strukturaffärer, 
eller etablering på nya affärsområden, som 
kan ge ytterligare positiva effekter. 

Inom tio år ska Bahnhof vara en av de största 
Nordeuropeiska aktörerna inom telekom. Det ska 
uppnås genom tekniska och affärsmässiga inno-
vationer, som utnyttjar svagheterna i etablerade 
affärsmodeller hos konkurrerande telejättar.

Bahnhof sätter människan i centrum. Vi värnar 
individen och friheten på nätet. Strategiskt är våra 
kärnvärden nätneutralitet, kommunikationsfrihet 
och rätten till ett privatliv. Detta är för oss inte 
tomma ord. Bahnhof står upp för våra kunder, 
och vi tar ställning även i kontroversiella frågor.

Bahnhof bygger egen infrastruktur, men sam-
arbetar även med andra aktörer. Vi växer i allians 
med andra, och vi ser synergier med återförsäljare 
och partners som en naturlig del av vår affär. 
Bahnhofs filosofi är baserad på en jordnära och 
entreprenörsmässig syn på tillväxt.

Bahnhofs styrka är kombinationen av innovationer 
och nytänkande, som förenas med en kostnads-
medveten och organisk tillväxt. Vi är offensiva, 
rörliga och vi tar tillvara alla möjligheter som 
följer av tekniska landvinningar.

Vision
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Omkring hälften av omsättningen härrör sig till 
tjänster i datahallar, och hälften till nätrelaterade 
tjänster.

Trenden från det första kvartalet förstärks under 
det andra kvartalet. Bahnhof tar marknads-
andelar på nätsidan. Det gäller särskilt dedikerade 
fiberförbindelser, och de företagstjänster Bahnhof 
levererar i öppna stadsnät.

Det är särskilt glädjande att Bahnhofs telefoni-
tjänster, med prisvärda och flexibla telefoni-
tjänster (växellösningar och mobilabonnemang 
för företag), nu ökar på allvar. Det finns fog för 
att tala om ett genombrott, där vi nu även avser 
att erbjuda våra existerande bredbandskunder 
telefonilösningar.

Affärsområdet Managed Services fortsätter att 
öka i betydelse. Här har vi tagit ett antal större 
affärer som handlar om att ge helhetslösningar 
inom nät och drift för stora företagskunder som 
till exempel MTR (som bl.a. driver Stockholms 
t-bana och snabbtåg) och ett antal aktörer inom 
finans- och mediabranschen.

Företagsmarknad

Privatmarknad

Antalet hushåll som har bredband i öppna stadsnät (i huvudsak fiber) 
från Bahnhof, växer organiskt under perioden med 7 963 kunder netto till 
totalt 221 984 hushåll den sista juni 2016.

Affärsmodellen med öppna stadsnät är den som 
har bäst förutsättningar att snabbt öka volymerna. 
Bahnhof har här ett väl utvecklat samarbete med 
alla aktörer på marknaden.

Samtidigt växer vi nu även inom segmentet BRF 
(bostadsrätter, samt även lokala byalag) där vi 
erbjuder vår plattform OpenGiga till ett större 
antal kunder.

B I G
Bahnhofs företagstjänst ”BIG” är nu 
en etablerad storsäljare. Det är en 
premiumtjänst; en helt dedikerad 
fiberanslutning på 1 Gbit/s, till ett 
konkurrenskraftigt pris.

I korthet innebär BIG att vi tiodubblar 
bredbandshastigheten för våra 
företagskunder, och även inkluderar 
hela installationen av lokalt fastighetsnät 
i priset. BIG finns tillgänglig på allt 
fler orter i Sverige, i samarbete med 
lokala nätägare.

Totalt svarar företagsaffären för 
93 Mkr (74,9 Mkr Q2 2015) av Bahnhofs 
omsättning under det 
andra kvartalet 2016. 

Dessutom fortsätter vi vår satsning riktad till 
villaägare med produkten Bahnhof Villafiber 
som erbjuds i utvalda områden i främst Stockholm, 
Göteborg och Malmö. Här finns nu en stor order-
stock som väntar på leverans – som kommer att 
ske i samarbete med underleverantörer.
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Världsranking nätoperatörer:

    84. Bahnhof (85)
  107. Telecity  (137)
  309. IP-Only (278)
  387. Com Hem (239)
1127. DGC (1127)
1306. AllTele (1407)
1484. Bredband2 (1485)

Vi jämför oss i listan med ett urval större och 
mindre konkurrenter. Det svenska bolag som för 
närvarande ligger högst på den globala listan är 
Telia International Carrier (plats 39). Siffror inom 
parantes avser mätvärden den 25 april 2016. 
Källa: DYN.COM

Bahnhof — en global nätoperatör

Bahnhofs IP-nät är sedan länge ett av Sveriges 
kraftfullaste. Här står vi oss dessutom bra även 
ur ett globalt perspektiv. Bahnhofs nättjänster 
är robusta. Vi har många års erfarenhet av att 
möta DDoS-attacker och andra yttre påverkanshot.

Kombinationen av att både vara en stor nord-
europeisk nätoperatör, och samtidigt en operatör 
av flera egna stora datahallar, ger avgörande 
fördelar. Den som bara tillhandahåller det ena 
ledet (bara datahallar eller bara nättjänster) har 
till exempel svårare att möta yttre påverkanshot.

Teknisk spetskompetens och ett helhetsperspektiv 
– med egen kontroll av både datahallar och 
nät – fäller ofta det affärsmässiga avgörandet när 
Bahnhof tar nya storkunder. Det gäller till exempel 
media- och finansbranscherna.

För att kvalitetssäkra våra IP-tjänster har 
Bahnhof valt att anlita amerikanska 
”Dynamic Network Services” som är ett 
oberoende mätinstitut. Man kan på sätt 
och vis kalla det för ett slags ”Bredbands-
kollen”, fast för internetoperatörer.
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Kvartalets fokuskampanjer

Vad innebär bredband med 
dedikerad anslutning?

Dedikerad anslutning skiljer sig jämfört med en 
internetanslutning via stadsnät. En dedikerad 
anslutning är en egen anslutning för endast ditt 
företag. Ni blir därför inte påverkade av att många 
är anslutna samtidigt. Dessutom är det färre aktörer 
inblandade i driften av nätet, vilket minskar risken 
för fel och ökar snabbheten vid support. 

Bahnhof erbjuder allt från enklare surftjänster 
till avancerade helhetslösningar för att matcha 
extremt höga krav. 

Ett erbjudande till er på Tredje Långgatan 13

Stabilt 
bredband 
till hela huset 
fr. 995 kr/mån
Läs om våra tjänster Dedikerat  
BAS och PRO på nästa sida!

Kontakta oss! 
Skeppsbron 5,   411 21 Göteborg
gotet@bahnhof.net 
031-303 72 00

Bahnhof AB
010 510 00 00

bahnhof.se
sales@bahnhof.net

Flyttsäker 
Co-location

Vi bjuder på 

de fyra första 

månaderna!

Kostnadsfritt de första fyra 

månaderna, därefter 5 250 kr 

per månad. Ingen startavgift!

Gäller vid nytecknande av avtal som 

startar den första fakturamånaden, 

t.o.m. 31 december 2016.

Ett helrack

En 16A-fas

5 Mbit/s bokad 

trafik

Serverhallar förbrukar 
enormt mycket el. Vår 
el kommer endast från 
vattenkraft som är en 
förnybar energikälla. Men 
inte nog med det; Bahnhof 
samlar in värmen från alla servrar! Det ger 
varmvatten och uppvärmning till tusentals 
bostäder genom fjärrvärmenätet. Samtidigt 
får våra kunder garanterat lägsta elpris. 
Det kallar vi klimatsmart på riktigt!

Grön co-location till 
garanterat lägsta pris!

Exempel på ett lokalt erbjudande 
för företag i centrala Göteborg.

Co-location för företag  som planerar 
att flytta sina servrar.

Delårsrapport 2 20168
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Nu får du billigare 
fiber än din granne

KANONERBJUDANDE! 
Till dig som väntat med fiber till din bostad
Med fiberanslutning och bredband från Bahnhof surfar du snabbare och billigare 
än förut. Du har också möjlighet att få fast telefoni och TV via bredbandet. En kraft-
full bredbandsanslutning säkrar värdet på din bostad för lång tid framöver.

Splitterny 
router!

bahnhof.se/villafiber

nöjda kunder 
– bättre än alla andra operatörer

96% 
Källa: SVT:s bredbandstest 2015

eller ring 010-510 00 00
Har du frågor? Kontakta 

kundservice@bahnhof.se

 Bredband
Gör som över 200 000 hushåll – beställ bredband från 
Bahnhof! Med hastigheter från 10 Mbit/s till 1000 Mbit/s 
kan du välja den tjänst som passar dig bäst.

Bahnhof är ett svenskt företag som har erbjudit snabba, 
säkra och prisvärda internettjänster sedan 1994. Vårt löfte 
är att ge kunderna maximal säkerhet mot övervakning, 
företagsspionage och läckor – något som blir allt viktigare 
när samhället digitaliseras.

Vår egen kundservice med kunnig personal har öppet 
alla dagar i veckan för att ge dig som kund så bra service 
som möjligt.

    
   

           BÄST I TEST

Sn
ab

bast internet i stadsn
ät!

 IP-Telefoni
Ring billigare med Bahnhof! Vid beställning av bredband får 
du vår telefonitjänst på köpet men du väljer själv om du vill 
använda tjänsten eller inte. Den fasta avgiften är 0 kr/mån 
så du betalar bara för det du ringer. Du kan behålla dina 
vanliga hemtelefoner och nummer. Enda skillnaden är att 
du är uppkopplad via bredbandet istället för telejacket.

Bahnhof-TV
Få tillgång till HD-tv direkt via din bredbandsuppkoppling!
Våra kanalpaket är anpassade för att passa allas önskemål 
och med våra populära tilläggspaket kan du skapa det 
TV-utbud som passar dig bäst. Besök vår hemsida 
bahnhof.se för att se vårt utbud.

Bredbandskollen har sagt sitt! 
Bahnhof har snabbast nedladdning i 
öppna stadsnät via fiber, är snabbast 
på ADSL-tjänster i kopparnätet, och 
ligger i toppskiktet även för rena 
fiberanslutningar.

Beställ på
bahnhof.se

Infoblad för privatpersoner
om Bahnhofs tjänster.

3-sidigt infoblad för privatpersoner i villa 
med information om fibergrävning till 
bostaden och OpenGiga.

Kvartalets fokuskampanjer

Delårsrapport 2 20169
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Inom ramen för Bahnhofs kvartalsrapportering 
ges en översiktlig bild av verksamheten 
i Elementica. Elementica Data Center 
Construction AB (publ) är ett publikt men 
ännu onoterat bolag som ägs till 72,73% av 
Bahnhof AB, och till 27,27% av omkring 
1 500 övriga ägare.

Information om verksamheten rapporteras 
på bolagets hemsida www.elementica.se. Där 
finns även en sökbar aktiebok för ägare. Bolaget 
är publikt men onoterat, vilket innebär att det 
inte finns någon organiserad handel med 
aktier i Elementica.

Affärsidé

Elementica konstruerar och driftar datahallar, 
där den bärande affärsidén är att sälja överskotts-
värme från datahallar till energibolag (som sedan 
kan nyttja denna i fjärrvärmenät för att värma 
upp bostäder).

Nettoeffekten av detta blir inte bara till fördel för 
miljön, utan möjliggör också ett elpris i datahallen 
som ligger under andra alternativ på marknaden.
Tekniken är framtagen och testad i Bahnhofs 
datahallar sedan flera år tillbaka. Avsikten är nu 
att genomföra detta i större skala.

Status augusti 2016

Elementica har en dedikerad säljgrupp som jobbar 
mot stora företag (både utländska och svenska) 
där syftet är att skapa ett så stort kundunderlag 
som möjligt.

Detaljer om pågående försäljningsarbete kan inte 
offentliggöras. Men det finns ett antal upparbetade 
personliga säljkontakter mot rätt intressenter, 
varav några är multinationella företag. Ett antal 
företag är inbjudna för att få detaljer och en 
presentation på plats. Detta kommer att ske vid 
en kundträff som anordnas under hösten.

Tid för byggstart och realisering

Det finns inget exakt datum för byggstart ännu. 
Kontrakterade kunder är en förutsättning för att 
det ska ske. Målsättningen är dock byggstart 
under 2017.

Elementica

I marknadsföringsmaterialet (riktat mot 
slutkunder) lägger vi stor vikt vid att vara så 
konkreta det går. En vanlig fråga från potentiella 
kunder är förstås när anläggningen är färdig. 
Svaret är att det är möjligt att realisera en 
anläggning inom två år.

Fler serverhallar – fler sajter

Det finns olika alternativ till sajtplacering. Affärs-
idén är bredare än att låsa den vid en plats, 
eller en anläggning. Vi arbetar primärt nära 
Fortum Värme för att realisera en anläggning 
på fastigheten ”Starkströmmen 1” (belägen vid 
Midskogsgränd 11-13 i Stockholm).

Det är ingen tvekan om att detta – med närheten 
till Stockholms centrala infrastruktur för kraft 
och värme – är en idealisk lokalisering för ett 
datacenter.

Projektet har rönt stor uppmärksamhet hos många 
olika aktörer. Mot bakgrund av det intresse som 
finns har vi en beredskap för att kunna realisera 
även andra projekt.

Ett sådant kan vara en anläggning i Sollentuna 
kommun (samtal förs med kommunen). Det 
handlar i så fall om platsen för den gamla 
hetvattencentralen i Rotebro. I utgångsläget 
skulle en sådan anläggning dimensioneras för 
10 MW, men vara utbyggbar till det dubbla.

Framtida notering

Elementica är ett publikt men ännu onoterat 
bolag. Det innebär att det i dagsläget inte finns 
någon handel med bolagets aktier. Målsättningen 
är att notera bolaget på en publik handelsplats, 
för att möjliggöra en handel med aktier.

Ägarspridningen är i dagsläget tillräcklig för en 
notering (med omkring 1500 olika ägare). Note-
ring kommer i så fall ske när de affärsmässiga 
förutsättningarna är rätt. Med stor sannolikhet 
sker detta i samband med beslut om finansiering 
och byggstart för anläggningen.
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Besök elementica.se för mer information.
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Ett favorittema i Science Fiction, eller för den 
delen i modern kosmologi, är att universum 
kan bestå av parallella världar. Ett slags kvant-
fysikalisk  schizofreni, där det finns flera
olika universum som alla lever sida vid
 sida, och där vårt universum  bara 
är ett i oändligheten.

Ett favorittema i Science Fiction, eller för den 
delen i modern kosmologi, är att universum 
kan bestå av parallella världar. Ett slags kvant-
fysikalisk  schizofreni, där det finns flera
olika universum som alla lever sida vid
 sida, och där vårt universum  bara 
är ett i oändligheten.

Bahnhof kan leverera extremt kapacitetskrävande 
IP-tjänster till företagskunder, där vi också väver 
ihop nätet med våra stora datahallar och telefoni-
tjänster.

Skillnaden mot ett vanligt stadsnät är att vi fullt 
ut kan utnyttja passiv infrastruktur, och själva 
tända upp den lokala fibern med i stort sett 
obegränsad kapacitet till slutkunder. Det låter 
dyrt – och det är det. Totalt kommer Bahnhof att 
investera omkring 100 miljoner kronor (varav 
46 Mkr under det andra kvartalet). Hela kalaset 
är finansierat med egna medel.

Den som har oändlig tillgång till riskkapital slipper 
bygga robusta affärsmodeller. Bahnhof har inte 
den lyxen, utan vi måste tjäna egna pengar och 
växa organiskt. Men det tvingar oss också till 
att investera med kirurgisk precision – och 
kostnadskontroll.

Målet är att bli en av norra Europas ledande 
telebolag – och det nya nätet är skelettet i den 
satsningen. Under många år kommer detta att 
ge oss strategiska fördelar, rakt i hjärttrakten 
av den marknad som tidigare dominerats av de 
stora telejättarna.

Vem vet. Kanske är jag vd för Telia i en helt 
annan värld, och en varm anhängare av data-
lagring och massövervakning av oskyldiga.

I likhet med den svenske fysikern Max Tegmark 
tror jag på parallella universum – fast med ett 
mer jordnära perspektiv. Den som lyckas skapa 
flera olika alternativ har en affärsmässig fördel, 
jämfört med den som sitter fast i en singularitet.

Just därför storsatsar Bahnhof på att bygga 
ett parallellt universum, vid sidan av den 
existerande infrastrukturen. Vi bygger en ny
nätmässig motorväg, som också blir ett 
komplement till de regionala stadsnäten.

Det handlar förstås om det som sannolikt kommer 
att bli Sveriges snabbaste höghastighetsnät för 
IP-trafik. Stommen är ett nytt rikstäckande nät 
för ljuset, baserat på de senaste tekniska land-
vinningarna med ny våglängdsutrustning.

När vi släpper på internettrafiken i detta parallella 
universum kommer Bahnhof att hundrafaldiga 
den existerande kapaciteten – till att börja med. 
Konkret innebär det nya höghastighetsnätet att 
vi bygger lokal tillgång till ”svart fiber” mitt i 
stadskärnorna (i telestationer). Det blir därmed 
möjligt att angöra slutkunder både genom lokala 
stadsnät, och med egen svart fiber. 

Med ökad valfrihet följer också lägre kostnader 
och ökad teknisk kontroll.

Vd har ordet

"När vi släpper på internettrafiken i detta parallella universum kommer
Bahnhof att hundrafaldiga den existerande kapaciteten – till att börja med. "
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Satsningen är inte bara teknisk 

Jag tror det är svårt att ersätta det personliga mötet, 
därför vill vi vara så nära marknaden som det går. 
Det handlar både om ett utvecklat samarbete med 
våra partners, och att faktiskt ha egna ”fötter på 
marken”. Av den anledningen förstärker Bahnhof 
våra lokala teknik- och försäljningskontor med 
fler medarbetare. Vi bygger helt enkelt starkare 
brohuvuden i olika delar av Sverige.

Under det andra kvartalet påverkas rörelse-
resultatet något dessa av personalförstärkningar, 
men det är också en investering som kommer att 
ge utdelning under kommande kvartal. Alla 
investeringar är i slutändan drivna av att order-
ingången på företagssidan nu är rekordstor. Aldrig 
tidigare har vi tecknat så många företagsavtal 
som under det andra kvartalet 2016.

Tillväxt på både företags- och 
privatsidan

En självklar storsäljare är ”BIG” som är bredband 
med gigabit till kontor, och där fastighetsnätet 
ingår på köpet. Men det är också roligt att det nu 
på allvar lossnat för affärsområdet telefoni – och 
att vi tagit multinationella kunder med vår tjänst 
virtuellt datacenter.

På privatsidan växer Bahnhof i en takt med drygt 
130 nya hushåll varje arbetsdag (netto). Det är för 
perioden starka siffror.

Stockholm den 18 augusti 2016

Jon Karlung, vd
Bahnhof AB (publ)

Bahnhofs universum

I början av juli var jag i Almedalen för att debattera 
datasäkerhet med inrikesminister Anders Ygeman. 
Jag talade också om massövervakning av oskyldiga, 
vilket han kallade ”trams”.

I ett parallellt universum kanske rättsstatens 
grundprinciper inte vore så viktiga för mig. 

Men här håller jag inte med Anders. Jag tror 
att fundamentet i demokratin, och för den 
delen i de affärsmässiga tjänster som drivs, 
bygger på principen om att brottsbekämpning 
ska riktas mot det håll där brottsmisstankar 
finns.

I Bahnhofs eget universum är kungstanken blixt-
snabb och driftsäker internettrafik, låga priser 
som vi uppnår genom valfrihet, och sist men inte 
minst – möjligheten till kommunikation utan 
massövervakning av oskyldiga.
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Finansiell situation

Koncern och redovisningsprinciper

Bahnhof tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Års-
redovisning och koncernredovisning (K3). Moderbolag i Bahnhofkoncernen är Bahnhof AB (publ) med 
organisationsnummer 556519-9493 och säte i Stockholm.

Bahnhof AB (publ) har två svenska dotterbolag vilka är Tyfon Svenska AB (556544-4808) samt Elementica 
Data Center Construction AB (556715-9495). Bahnhof AB har även ett portugisiskt dotterbolag, Bahn-
hof Unipessoal LDA (PT 509519636). Dessutom finns det ett norskt dotterbolag, Bahnhof AS (986 108 351).

Alla bolag är helägda dotterbolag, utom Elementica AB som ägs till 72,73 procent av Bahnhof som inne-
har samtliga röststarka aktier i Elementica av typ A.

Övriga upplysningar

Bahnhof är inte kund hos något av de svenska eller utländska bolag som säljer PR, finansreklam och 
analyser. Bahnhof är noterat på Aktietorget och har för närvarande inga omedelbara planer på att byta 
marknadsplats. Jämförelsevärden finns i denna rapport, och bolagets ledning är tillgänglig för att vid 
behov svara på frågor.

Utdelning

Bahnhof har lämnat utdelning varje år sedan introduktionen på Aktietorget i december år 2007. Vi 
eftersträvar en stabil årlig utdelning på mellan 25-50 procent av resultatet efter skatt. Avsikten är att 
lagom balansera bolagets finansiella handlingsutrymme med en hög utdelning. Under det andra 
kvartalet 2016 genomfördes en utdelning på 35 Mkr till aktieägarna.

Den sista juni 2016 är likvida medel i Bahnhof 129,7 Mkr. Kassaflödet för det andra kvartalet är minus 44 
Mkr, men ligger inom den plan som i första hand handlar om en storsatsning på infrastruktur. Kassa-
flödet för perioden påverkas även av årets aktieutdelning i maj på 35 Mkr.

Investeringarna i teknisk infrastruktur avser i första hand den kraftfulla nätutbyggnad som påbörjades 
under det första kvartalet. Sammanlagt investerar Bahnhof 46 Mkr i infrastruktur under det andra 
kvartalet, vilket är nästan tio gånger så mycket som motsvarande period 2015 (4,8 Mkr).

Krediter uppgår vid kvartalets slut (finansiell leasing) till 1,5 Mkr (1,4 Mkr) och skulder till koncern-
företag (K.N. Telecom AB) till 12,8 Mkr (20 Mkr). Den sista juni 2016 är immateriella anläggnings-
tillgångar i Bahnhofkoncernen 70,9 Mkr varav 61,2 Mkr goodwill (75,4 Mkr varav 68,8 Mkr goodwill). 
Bahnhof har en konservativ syn på immateriella tillgångar, vilket innebär att vi gör avskrivningar.
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Insynspersoners aktieinnehav per 2016-06-30:

Jon Karlung och Andreas Norman: gemensamt 5 414 935 st (via K.N. Telecom) 

Jon Karlung: privat 35 000 st

Lars Perers: 30 000 st

Eric Hasselqvist: 27 000 st

Anna Åhr: 8 000 st

Malin Svensson: 2 450 st

Henrik Kemkes: 2 000 st

De tio största aktieägarna 2016-06-30:

K.N. Telecom AB: 5 414 935

Öresund Investment AB: 539 619

Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension: 416 280

Nordnet Pensionsförsäkring AB: 224 460

Didner & Gerge Small and Microcap: 220 202

Handelsbanken Fonder AB: 215 000

Jonas Bonde: 160 500

State Street Bank & Trust Com.: 150 000

Niclas Storåkers: 138 850

JP Morgan Clearing Corp.: 68 391   

Delårsrapport 2 201615
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388 524
675

389 199

-266 986
-18 362
-45 128

-12 656
-343 132

46 067

-514

-514

45 553

-10 799

32

34 786

3,23
10 756 513

11,7%

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter m.m.

Rörelsens kostnader

Direkta kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av-/nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Summa rörelsens kostnader

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster

Räntekostnader/intäkter och liknande
resultatposter

Summa resultat från finansiella poster

Resultat före skatt

Aktuell skatt

Minoritetsandel

Periodens/Årets resultat

Resultat per aktie efter skatt, SEK
Antal aktier
Vinstmarginal (Resultat före skatt)

2015
Totalt
Utfall

2016
Q2

Utfall

2016
Totalt
Utfall

Resultaträkning koncernen

294 182
741

294 923

-199 674
-14 889
-31 881

-10 703
-257 147

37 776

-115

-115

37 661

-8 049

19

29 631

2,75
10 756 513

12,8%

196 673
-35

196 638

-134 389
-8 592

-24 407

-6 375
-173 763

22 875

-383

-383

22 492

-5 331

15

17 176

1,60
10 756 513

11,4%

2016
Helår

Prognos

800 000

800 000

-558 000
-38 000
-81 000

-27 600
-704 600

95 400

-1 000

-1 000

94 400

-20 768

0

73 632

6,85
10 756 513

11,8%

TKR

Rörelsens intäkter
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Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utvecklingskostnader
Licenser och liknande rättigheter
Goodwill

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Datahallar
Stomnät
Pågående nyanläggning

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepapper

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Varulager
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

2016-06-30
Utfall

2015-12-31
Utfall

Balansräkning koncernen

1 570
8 165

61 162

70 897

38 398
92 985

1 690
43 361

176 434

247 331

5 305
23 678

 250
5 419

52 319

86 971

129 744

216 715

464 046

1 664
4 266

64 591

70 521

31 437
99 963

2 961
313

134 674

15

15
 

205 210

462
43 940

 250
4 171

48 453

97 276

157 308
 

254 584   
 

459 794

TKR
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Eget kapital

Aktiekapital
Reserver
Balanserat resultat inkl. årets resultat

Eget kapital hänförligt till 
moderföretagets aktieägare

Minoritetsintresse

Summa Eget kapital

Avsättning för uppskjuten skatt

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut
Skulder till koncernföretag

Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

2016-06-30 2015-12-31

Balansräkning koncernen

1 076
27

186 775

187 878

6 064

193 942

17 800

1 493
12 778

14 271

62 026
6 854
8 311

160 842
 

238 033 

464 046

40 000
Inga

1 076
27

188 052

189 155

4 471

193 626

17 800

1 789
16 111

17 900

52 948
2 729

18 411
156 380

230 468

459 794

40 000
Inga

TKR
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Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapitalet

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring varulager
Förändring kortfristiga fordringar
Förändring kortfristiga skulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten

Investering immaterialla anläggningstillgångar
Investering materiella anläggningstillgångar
Avyttring finansiella anläggningstillgångar
Förvärv av verksamheter

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Amorteringar
Utdelning
Förändring, långfristiga skulder

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Periodens kassaflöde

Likvida medel vid periodens/verksamhetsårets början
Kursdifferenser i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut

2016
Totalt
Utfall

2016
Q2

Utfall

Kassaflödesanalys

45 553
12 656
-6 673

51 536

-4 843
15 148

3 439

65 280

-4 168
-50 624

15

-54 777

-3 629
-34 959

-38 588

-28 085

157 308
521

129 744

22 492
6 375

-4 325

24 542

-3 475
-2 341
20 347

39 073

-4 168
-41 803

-45 971

-1 994
-34 959

-36 953

-43 851

173 205
390

129 744

2015
Totalt
Utfall

37 661
10 703
-6 400

41 964

-2 219
45 433
-2 828

82 350

-4 697
-12 011

-70 457

-87 165

-32 270
20 000

-12 270

-17 085

112 405
-147

95 173

TKR
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Omsättning
Resultat före skatt
Resultat efter skatt
Rörelseresultat (EBIT)
EBITDA 
Nettomarginal, (%)
EBIT-marginal (%)
EBITDA-marginal (%)
Soliditet (%)
Eget kapital
Antal anställda (st)
Periodens kassaflöde

Data per aktie

Antal aktier vid periodens utgång
Resultat per aktie före skatt
Eget kapital per aktie, SEK

2016
Totalt

Nyckeltal 

389 199
45 553
34 786
46 067
58 723
11,7%
11,8%
15,1%
40,5%

187 878
165

-28 085

10 756 513
4,23

17,47

2015
Totalt

2016
Q2

294 923
37 661
29 631
37 776
48 479
12,8%
12,8%
16,4%
36,6%

137 739
133

-17 085

10 756 513
3,50

12,81

196 638
22 492
17 176
22 875
29 250
11,4%
11,6%
14,9%

-43 851

10 756 513
2,09

TKR
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Granskning

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av företagets  
revisorer KPMG.

Rapportkalender 2016

Kvartalsrapport 3: 25 oktober

Bokslutskommuniké 2016: 21 februari 2017
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Huvudkontor

Bahnhof har lokala försäljningskontor och data-
hallar på följande platser i Sverige: Stockholm, 
Uppsala, Göteborg, Malmö och Borlänge. Utöver 
det är vi genom samarbetspartners och lokala 
stadsnät närvarande i mer än 200 tätorter i Sverige.

Besöksadress:
Tunnelgatan 2
111 37 Stockholm

Postadress:
Bahnhof AB (publ)
Box 7702, 103 95 Stockholm

Telefon: +46 (0)10 510 00 00    bahnhof.se


