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Rapportperioden januari – september 
 

♦ Orderingången ökade med 15,7 % till 13 809 Mkr (11 933) 
motsvarande 8,0 % organisk tillväxt 

♦ Kvartalets orderingång ökade med 15,8 % till 4 624 Mkr 
(3 993) motsvarande 10,2 % organisk tillväxt 

♦ Nettoomsättningen ökade med 13,8 % till 12 849 Mkr (11 288) 
♦ Resultat före skatt ökade med 24,7 % till 1 089 Mkr (873) 
♦ Nettovinsten ökade med 26,5 % till 784 Mkr (620) 
♦ Vinst per aktie ökade med 26,4 % till 3,73 kr (2,96) 
♦ Ebita-resultatet före omstruktureringar ökade med 27,8 % till 

2 020 Mkr (1 581) 
♦ Fortsatt goda resultatutsikter för året. 
♦ Publikt bud på Datascope Corp. 
♦ Utökad nyemission skapar finansiell flexibilitet.  
 
 
3:e kvartalet 2008 
God efterfrågan i kombination med en breddad marknadsorganisation och ett starkt 
produktprogram har lett till en bra orderingång samtidigt som koncernens 
rörelsemarginal förbättras planenligt. Budet på Datascope är ett ytterligare och viktigt 
steg mot en stark Cardiovascular division.  
 
Orderingången Koncernens orderingång utvecklades starkt under kvartalet och ökade 

organiskt med 10,2 %. Kumulativt för årets första 9 månader uppgår 
ökningen av den organiska orderingången till goda 8 %. 

  
  För koncernen som helhet var orderingången god på samtliga 

geografiska regioner och för samtliga affärsområden. Orderingången i 
Nordamerika var speciellt god. 

 
Resultatet Koncernens resultat före skatt uppgick till 334 Mkr (221) en ökning med 

51,1 % jämfört med det 3:e kvartalet 2007. Resultatet före skatt har 
belastats med omstrukturerings och integrationskostnader om 28 Mkr 
(110). Ebita-resultatet exklusive omstruktureringskostnader uppgick till 
631 Mkr (500), en ökning med 26,2 % jämfört med motsvarande period 
föregående år. Ebita-marginalen uppgick till 14,7 % en förbättring med 
1,7 procentenheter jämfört med fjolårskvartalet. Resultatförbättringen i 
perioden är till en betydande del hänförlig till resultatbidrag ifrån 
nyförvärvade hjärt- och kärlkirurgidivisionerna samt synergivinster i 
spåret av Huntleighintegrationen.  
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  Negativa valutakurseffekter har belastat kvartalets resultat med 61 Mkr. 
 
  Såväl Medical Systems som Extended Care uppvisar god vinsttillväxt och 

förbättrade rörelsemarginaler i linje med aviserade målsättningar. För 
Infection Control sjönk rörelseresultatet tillbaka till följd av planmässigt 
högre kostnader.  

 
  Koncernens operativa kassaflöde uppgick till 604 Mkr (698). För årets 

första 9 månader uppgår därmed det operativa kassaflödet till 2 316 Mkr 
(2 010). Färdigvarulagret har byggts upp under kvartalet i förberedelse för 
planerade stora utleveranser under årets 4:e kvartal.     

 
Utsikter Efterfrågan på koncernens produkter är alltjämt god. En något svagare 

efterfrågan på delar av Europamarknaden kompenseras av en fortsatt 
god tillväxt i Nordamerika och på flertalet utvecklingsmarknader. 
Koncernens orderbok befinner sig alltjämt på en bra nivå. 

 
  Medical Systems förväntas för helåret uppvisa en organisk 

faktureringstillväxt som överstiger marknadens. Tillväxten stimuleras av 
ett flertal produktlanseringar samt av den gradvisa utbyggnad som skett 
och som sker av affärsområdets marknadsorganisation. Fortsatta 
investeringar i ny produktionskapacitet i Kina och Turkiet stärker 
konkurrenskraften. 

 
  Hjärt- och kärlkirurgidivisionerna som konsolideras i koncernen från och 

med innevarande år utvecklas mycket bra och bidrar till koncernens 
resultat före skatt och till en förstärkning av såväl koncernens som 
affärsområdets rörelsemarginal. 

 
  Förvärvet av Datascope Corp som bedöms kunna slutföras runt årsskiftet 

och konsolideras i koncernens räkenskaper från och med inledningen av 
nästa år kommer i kraft av goda synergivinster att bidra till koncernens 
resultat före skatt från och med år 2010. 

 
  För Extended Care förväntas volymtillväxten att förbättras under 

innevarande år. Ett flertal produktförstärkningar bidrar till en ökad tillväxt. 
Intäktssynergier i anslutning till Huntleighförvärvet bidrar också till 
volymtillväxten. Rörelsemarginalen förbättras markant till följd av 
realiserade kostnadssynergier och minskande strukturkostnader. 

 
  Även för Infection Control förväntas volymtillväxten bli god. Såväl 

produkt- som marknadsmässiga förstärkningar bidrar till tillväxten. 
Investeringar i nya marknader och en förstärkt affärsområdesledning 
säkrar långsiktig lönsamhet och tillväxt men belastar affärsområdets 
resultat och rörelsemarginal kortsiktigt.  

 
  Negativa valutakursförändringar belastar innevarande år.  
   
  Omstruktureringskostnader i spåret av Huntleighintegrationen samt 

förvärvet av hjärt- och kärlkirurgidivisionerna bedöms uppgå till cirka 220 
Mkr under innevarande år, vilket är cirka 15 Mkr mer än tidigare aviserat. 
De ökade integrationskostnaderna speglar vissa tidigarelagda beslut och 
kommer att resultera i minskade integrationskostnader för 2009 i 
motsvarande omfattning.  
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  Utvecklingen under kvartalet har inte föranlett några revideringar av 
koncernens resultatutsikter för året. En svagare resultattillväxt inom 
Infection Control kompenseras av en bättre utveckling för såväl Extended 
Care som Medical Systems. Koncernen räknar fortsatt med en organisk 
faktureringstillväxt i linje med 2007 års nivå, samtidigt som Ebita-
marginalen fortsätter att stärkas även exkluderat hjärt- och 
kärlkirurgidivisionerna som förväntas bidra till resultat före skatt redan 
innevarande år. 
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Affärsområde Medical Systems 
 
 
Orderingång    
 
 

2008 2007 Fö rändr. just. fö r 2008 2007 Fö rändr. just. fö r

Orderingång per marknad kv 3 kv 3  valuta o . fö rvärv 9 m ån 9 mån  valuta o . fö rvärv

Europa 940 814 11,0% 2 814 2 466 10,2%
USA och Kanada 590 246 14,5% 1 768 757 6,4%
As ien och Aus tralien 348 261 18,4% 924 741 9,5%
Övriga världen 131 119 4,6% 455 294 48,2%
Affärs om rådet totalt 2 009 1 440 12,4% 5 961 4 258 12,0%  
 
 
  Orderingången för affärsområdet fortsätter att utvecklas mycket bra och 

ökade organiskt med 12,4 % i perioden. 
 
  I Europa steg orderingången organiskt med 11,0 % med uppgångar på i 

stort sett alla delmarknader. 
 
  På den Nordamerikanska marknaden var tillväxten mycket god på 

samtliga produktområden, även inom Critical Care som under årets 
inledning utvecklades svagare. 

 
  Orderingången på utvecklingsmarknaderna var även den överlag mycket 

god, inte minst i Sydostasien. 
 
 
Resultat   
 
 

2008 2007 Fö r- 2008 2007 Fö r- 2007
k v 3 kv 3 ändr 9 m ån 9 mån ändr. helår

Nettoom sättning, Mkr 1 844 1 445 27,6% 5 486 4 130 32,8% 6 079
   d:o just. för valuta o. förvärv -0,2% 4,1%

Bruttovins t 1 025 726 41,2% 3 126 2 154 45,1% 3 112
Bruttomarginal, % 55,6% 50,2% 5,4% 57,0% 52,2% 4,8% 51,2%
Rörelsekos tnader, Mkr -737 -522 41,2% -2 256 -1 532 47,3% -2 079

EBITA före om s trukturerings - 
och integrationskos tnader

337 205 64,4% 1 011 627 61,2% 1 040

EBITA marginal % 18,3% 14,2% 4,1% 18,4% 15,2% 3,2% 17,1%

Om strukturerings - och 
integrationskos tnader, Mkr

-14 – -59 – – 

EBIT 274 204 34,3% 811 622 30,4% 1 033
EBIT marginal % 14,9% 14,1% 0,8% 14,8% 15,1% -0,3% 17,0%  
 
 
  Ebita-resultatet före omstruktureringskostnader uppgick i perioden till 337 

Mkr (205) motsvarande en ökning om 64,4 %.  
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  Omstruktureringskostnader i anslutning till integrationen av hjärt- och 
kärlkirurgidivisionerna uppgick till 14 Mkr. Det förbättrade resultatet är i 
huvudsak en effekt av fortsatt mycket god resultatutveckling i förvärvade 
hjärt- och kärlkirurgidivisionerna, samtidigt som övriga verksamheter 
inom affärsområdet utvecklas väl. Ebita-marginalen uppgick till 18,3 % i 
kvartalet vilket motsvarar en förbättring med 4,1 procentenheter jämfört 
med fjolåret. 

 
Aktiviteter  Integration av hjärt- och kärlkirurgidivisionerna 
 
  Integrationen av hjärt- och kärlkirurgidivisionerna som förvärvades ifrån 

Boston Scientific och som konsolideras i koncernens räkenskaper från 
och med inledningen av innevarande år utvecklas mycket bra. 

 
  Affärsområdet räknar alltjämt  med att de intäktsmässiga synergierna från 

och med år 2010 ska medföra att en uthållig organisk volymtillväxt om 
cirka 10 % ska kunna uppnås för den nya Cardiovascular divisionen. 
Försäljningsmässiga synergier kommer dels bestå i att de förvärvade 
verksamheternas produkter distribueras genom affärsområdets befintliga 
marknadskanaler utanför USA och dels i att Medical Systems produkter 
för perfusion distribueras genom det förvärvade bolagets starka 
marknadsorganisation i USA. 

 
  Vad avser kostnadsmässiga synergier så bedöms dessa att uppgå till 

mellan 100 och 120 Mkr från och med år 2010. Kostnadssynergier 
kommer dels att realiseras genom optimering av den administrativa 
strukturen och dels genom att produktionsenheten i Dorado i Puerto Rico 
avvecklas och flyttas till fabriksenheten i Wayne i New Jersey. 

 
  De totala engångskostnaderna för att realisera ovan nämnda synergier 

förväntas uppgå till 85 Mkr varav cirka 70 Mkr belastar innevarande år.  
 
  Förvärv av Datascope Corp 
 
  Den 15:e september innevarande år lade Getinge ett publikt bud på 

amerikanska Datascope Corp. Budet om 53 USD per aktie värderar 
Datascope till ett så kallat ”enterprise value” om 616 MUSD. 

 
  Genom förvärvet av Datascope får Getinge en betydande förstärkning av 

sitt produktsortiment  inom den prioriterade Cardiovascular divisionen. 
Datascope som omsätter 231 MUSD och har 765 medarbetare är globalt 
ledande inom Cardiac Assist området (hjärtstöd) och innehar över 70 % 
av den globala marknaden för så kallad ”Intra Aortic Baloon Pumping”. 
Datascope har även en mycket intressant produktportfölj inom kärlkirurgi 
och kärlinterventionsområdet med såväl syntetiska kärlgrafer som 
endovaskulära stent-produkter, som väl kompletterar affärsområdets 
befintliga kärlkirurgiprogram. 

 
  Getinge räknar med att förvärvet av Datascope ska leda till betydande 

intäktssynergier under kommande år. Datascopes produktprogram såväl 
som bolagets geografiska täckning kompletterar mycket väl Medical 
Systems befintliga produkter och marknadsorganisation. Förvärvet 
kommer också att skapa möjligheter till ökad effektivitet i organisationen. 
Sammantaget räknar koncernen med att förvärvet kommer att bidra till 



 
 
 
 
Delårsrapport januari-september för Getingekoncernen 2008. Sida 6 av 22. 
 

koncernens vinst före skatt från år 2010 inräknat avskrivningar på 
förvärvsrelaterade övervärden samt finansiering av förvärvet. 

  Datascopeförvärvet är villkorat av sedvanliga godkännanden ifrån 
myndigheter och bedöms kunna slutföras under innevarande års senare 
del. 

 
   
  Cardiohelp  
 
  Medical Systems kommer under Medicamässan i november innevarande 

år att lansera sin nya hjärt- och lungstödsprodukt CARDIOHELP (tidigare 
ELS Emergency Life Support). CARDIOHELP är en ”assistprodukt” som 
temporärt kan ta över hjärtats och/eller lungans funktion för att säkra 
överlevnaden hos en patient eller att ge hjärtat eller lungan möjlighet att 
återhämta sig. Produkten är tänkt att användas inom akutsjukvård i till 
exempel räddningsfordon och inom intensivvården för behandling av 
patienter med starkt nedsatt lungfunktion (ARDS). CARDIOHELP 
bedöms också ha stor potential inom interventionell cardiologi 
(kateterbaserade hjärtingrepp). CARDIOHELP är portabel, väger endast 
cirka 10 kg och består av en användarvänlig konsol samt en 
patientspecifik förbrukningsvara. Produkten har redan använts i 
nödsituationer och har behandlat ett flertal patienter med livshotande 
tillstånd med gott resultat. I juli innevarande år godkändes och 
certifierades CARDIOHELP (ELS), av den europeiska myndigheten för 
luftfartssäkerhet EASA (European Aviation Safety Agency) och är 
därmed den första hjärt-lungstödsprodukten som tillåts att användas i 
samband med flygtransporter. CARDIOHELP bedöms ha en mycket stor 
marknadspotential och intresset ifrån opinionsledare och den medicinska 
professionen är mycket stort.  

 
  Flow-i  
 
  Produktlanseringen av Medical Systems nya anestesiproduktprogram 

Flow-i fortlöper planenligt och affärsområdet räknar med att lansera det 
nya produktprogrammet i samband med anestesikonferensen ESA som 
äger rum i juni 2009 i Milano, Italien.  
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Affärsområde Extended Care 
 
 
Orderingång  
 
 

 

2008 2007 Fö rändr. just. fö r 2008 2007 Fö rändr. just. fö r

Orderingång per marknad kv 3 kv 3  valuta o . fö rvärv 9 m ån 9 mån  valuta o . fö rvärv

Europa 829 910 0,5% 2 714 2 732 3,5%
USA och Kanada 524 430 31,3% 1 337 1 228 14,3%
As ien och Aus tralien 128 139 -1,9% 413 358 9,5%
Övriga världen 43 28 67,2% 99 95 10,1%
Affärsom rådet totalt 1 524 1 507 10,6% 4 563 4 413 7,2%  
 
 
  Den organiska orderingången ökade med 10,6 % i kvartalet. Den goda 

orderingången ska ställas i relation till det starka fjolårskvartalet. Såväl 
sårvårds- som patienthanteringsområdet utvecklades bra. 

 
  På Europamarknaden var volymutvecklingen blandad med bra tillväxt i 

södra och östra Europa. I Skandinavien och på tysktalande marknader 
var volymerna något fallande medan övriga marknader var i nivå med 
fjolåret. 

 
  I Nordamerika ökade orderingången markant i såväl USA som Kanada. 

Större beställningar för patienthanteringsutrustning har erhållits ifrån 
sjukhusgruppen Veterans Association i USA. 

 
 
Resultat  
 
 

2008 2007 Fö r- 2008 2007 Fö r- 2007

k v 3 kv 3 ändr 9 m ån 9 mån ändr. helår
Nettoom sättning, Mkr 1 441 1 432 0,6% 4 344 4 274 1,6% 6 009
   d:o just. för valuta o. förvärv 10,4% 5,5%

Bruttovins t 642 631 1,7% 2 065 1 957 5,5% 2 775
Bruttomarginal, % 44,6% 44,1% 0,5% 47,5% 45,8% 1,7% 46,2%
Rörelsekos tnader, Mkr -463 -481 -3,7% -1 442 -1 433 0,6% -1 894

EBITA före om s trukturerings - 
och integrationskos tnader

207 182 13,7% 708 610 16,1% 998

EBITA marginal % 14,4% 12,7% 1,7% 16,3% 14,3% 2,0% 16,6%

Om strukturerings - och 
integrationskos tnader, Mkr -13 -109 -85 -229 -257

EBIT 166 41 304,9% 538 295 82,4% 624
EBIT marginal % 11,5% 2,9% 8,6% 12,4% 6,9% 5,5% 10,4%  
 
 
  Extended Cares Ebita-resultat före omstruktureringskostnader uppgick till 

207 Mkr (182) en ökning med 13,7 %. Ebita-marginalen uppgick till 14,4 
% vilket motsvarar en marginalförbättring med 1,7 procentenheter. En 
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betydande del av resultatförbättringen är hänförlig till kostnadssynergier i 
anslutning till Huntleighförvärvet. Omstruktureringskostnader uppgick till 
13 Mkr i perioden jämfört med 109 Mkr föregående år. 

 
Aktiviteter Integrationen av Huntleigh 
 
  I och med utgången av årets tredje kvartal har den strukturella 

integrationen av Huntleigh i stort slutförts. Under kvartalet har 
affärsområdets fabrik i Suzhou, Kina tagits i drift vilket möjliggör att den 
sista etappen av produktionsrationaliseringen slutförts. Den nya fabriken i 
Kina kommer att ta emot den kvarvarande produktionen ifrån Luton i 
England vad avser affärsområdets pumpkonsoltillverkning för såväl 
trycksårsmadrasser som DVT-produkter. Produktionsflytten kommer att 
vara slutförd innan årets slut. 

 
  Vad avser integrationen av Huntleighs och Extended Cares säljbolag så 

är även denna aktivitet i stort avslutad. Under kvartalet har säljbolagen i 
Australien, Holland och Irland fusionerats. 

 
  Sammanfattningsvis så har den strukturella integrationen av Huntleigh 

gått bättre än förväntat och de kostnadsmässiga synergierna som 
aviserades i anslutning till förvärvet om över 300 Mkr kommer att 
realiseras. 

 
  Sedan mitten av innevarande år har en ökad tyngdpunkt lagts på att 

realisera de intäktsmässiga synergier som ska säkerställa att 
affärsområdets organiska volymtillväxt från och med nästa år stabiliseras 
runt aviserade 7 %. Stora utbildningsinsatser av affärsområdets säljkårer 
samt nya integrerade kunderbjudanden är en viktig och pågående 
aktivitet för att säkerställa att detta mål uppnås.   

 
  Produktutveckling och lanseringar  
 
  Affärsområdet fortsätter att utveckla nya produkter i linje med tidigare 

kommunicerade ambitioner om att kunna lansera 15-20 nya produkter 
eller större produktuppgraderingar i år. En av de nylanserade 
produkterna under kvartalet är taklyften Hot Track. Till skillnad från de 
flesta taklyftar på marknaden som måste anslutas till en laddningsstation, 
så laddas Hot Track genom kontinuerlig strömtillförsel i takskenan. På så 
sätt minimeras risken för att lyften blir obrukbar på grund av urladdning.  

 
  Patientlyften Maxi Move är en av affärsområdets omsättningsmässigt 

viktigaste produkt. Genom ”nya” Maxi Move lanserar Extended Care en 
produkt med utökad och förbättrad funktionalitet och stärkt 
konkurrenskraft. 
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Affärsområde Infection Control 
 
 
Orderingång 
 
 

2008 2007 Fö rändr. just. fö r 2008 2007 Fö rändr. just. fö r

Orderingång per marknad kv 3 kv 3  valuta o . fö rvärv 9 m ån 9 mån  valuta o . fö rvärv

Europa 569 552 3,7% 1 744 1 824 -3,9%
USA och Kanada 331 329 7,6% 983 974 10,6%
As ien och Aus tralien 155 148 4,0% 424 389 8,7%
Övriga världen 36 16 121,5% 135 75 80,4%
Affärsom rådet totalt 1 091 1 045 6,8% 3 286 3 262 3,9%  
 
 
  Affärsområdets orderingång ökade med 6,8 % i perioden. I likhet med 

övriga affärsområden så var orderingången under motsvarande kvartal 
föregående år mycket bra. 

 
  På den europeiska marknaden var tillväxten god i Storbritannien, på 

tysktalande marknader samt i Benelux. På övriga regioner i Europa var 
orderingången i nivå med motsvarande kvartal föregående år eller något 
fallande. 

 
  I Nordamerika var orderingången fortsatt god. Investeringar i 

sjukhusrenoveringar och nybyggnation befinner sig alltjämt på en god 
nivå. 

 
  Orderingången på utvecklingsmarknaderna var sammantaget på en bra 

nivå. 
 
 
Resultat 
 
 

2008 2007 Fö r- 2008 2007 Fö r- 2007

k v 3 kv 3 ändr 9 m ån 9 mån ändr. helår
Nettoom sättning, Mkr 1 006 967 4,0% 3 018 2 884 4,6% 4 357
   d:o just. för valuta o. förvärv 6,5% 8,1%

Bruttovins t 354 347 2,0% 1 106 1 080 2,4% 1 659
Bruttomarginal, % 35,2% 35,9% -0,7% 36,6% 37,4% -0,8% 38,1%
Rörelsekos tnader, Mkr -270 -237 13,9% -816 -748 9,1% -1 034

EBITA före om s trukturerings - 
och integrationskos tnader

87 113 -23,0% 301 343 -12,2% 640

EBITA marginal % 8,6% 11,7% -3,1% 10,0% 11,9% -1,9% 14,7%

Om strukturerings - och 
integrationskos tnader, Mkr

-1 – -3 – – 

EBIT 83 110 -24,5% 287 332 -13,6% 625
EBIT marginal % 8,3% 11,4% -3,1% 9,5% 11,5% -2,0% 14,3%
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  Affärsområdets Ebita-resultat uppgick till 87 Mkr (113) vilket motsvarar en 
försämring med 23 %. Ebita-marginalen sjönk med 3,1 procentenheter till 
8,6 %. Det försämrade resultatet är till största del en effekt av de fortsatta 
investeringar som görs i utbyggnad av affärsområdets ledningsfunktioner 
samt marknadsorganisation för att långsiktigt stärka tillväxt och 
lönsamhet.  

 
Aktiviteter Förvärv av Subtil Crepieux 
 
  Efter rapportperiodens utgång har affärsområdet undertecknat ett 

bindande avtal om förvärv av Subtil Crepieux som är en av 
affärsområdets större konkurrenter på den franska marknaden. Förvärvet 
avser huvudsakligen bolagets serviceorganisation och tillhörande 
nettotillgångar samt rätten till varumärket ”Subtil Crepieux”. Den 
förvärvade verksamheten omsatte under det senaste verksamhetsåret 
cirka 3,6 Meuro under mycket god lönsamhet.  

 
  Förvärvet avser inte den tillverkningen av sterilisationsutrustning som 

säljaren bedriver idag och som denne har förbundit sig att avveckla. 
Genom förvärvet kommer Infection Control att kunna stärka sin position 
på den franska marknaden för service. Förvärvspriset uppgår till cirka 3,3 
Meuro och motsvarar en EBITDA multipel om 2,8 gånger. Förvärvet 
kommer att bidra till affärsområdets och koncernens vinst från och med 
år 2009. 

 
  Nya marknader  
 
  Affärsområdet forsätter att öka sin exponering mot marknader med goda 

tillväxtförutsättningar och har under perioden öppnat ytterligare ett 
försäljningskontor i Kina (Xian).  

 
  Produktlanseringar  
 
  I kvartalet har affärsområdet lanserat en ny isolator produkt. ISOCYT 

Freja, som tillverkas i franska La Calhène, är det senaste tillskottet i 
ISOCYT familjen. I takt med att antalet cancerpatienter ökar, behöver 
sjukhusen anpassa sin utrustning för beredning av läkemedel för att på 
ett säkert sätt kunna hantera de farliga substanserna som används vid 
cellgiftsbehandlingar. Med ISOCYT Freja garanteras personalens och 
patientens säkerhet.  
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Övrig information 
 
Redovisning Delårsrapporten har, för koncernen, upprättats enligt IAS 34 

Delårsrapportering- och Årsredovisningslagen. För moderbolaget har 
rapporten upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen. Samma 
redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i 
delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen.  

 
Valberedning inför I enlighet med beslut på Getinge AB:s bolagsstämma 2005 består 
årsstämma 2009 valberedningen av Getinges styrelseordförande tillsammans med 

representanter för de fem största aktieägarna per den 31 augusti samt en 
representant för de mindre aktieägarna. Inför årsstämman 2009 innebär 
detta att Getinges valberedning utgörs av: Carl Bennet, Carl Bennet AB; 
Marianne Nilsson, Swedbank Robur AB; Bo Selling, Alecta; Annika 
Andersson, Fjärde AP Fonden; Anders Oscarsson, SEB Wealth 
Management samt Olle Törnblom, representant för de mindre 
aktieägarna.    

 
  Aktieägare som önskar lämna förslag till Getinges valberedning 2009 kan 

vända sig till valberedningen på e-mail: valberedningen@getinge.com 
  eller på adress; Getinge AB, Att: Valberedningen, Box 69, 310 44 

GETINGE.   
 
Årsstämma Getinge AB:s ordinarie årsstämma kommer att hållas den 21 april 2009, 

kl. 16:00 i Kongresshallen, Hotell Tylösand, Halmstad. Aktieägare som 
önskar få ett ärende behandlat på årsstämman den 21 april 2009 kan 
lämna förslaget till Getinges styrelseordförande på e-mail: 
arenden.bolagsstamma@getinge.com eller på adress Getinge AB Att: 
Bolagsstämmoärenden, Box 69, 310 44 GETINGE. Förslagen måste, för 
att med säkerhet kunna tas in i kallelsen och därmed på årsstämmans 
dagordning, ha inkommit till bolaget senast tisdagen den 3 mars 2009.  

 
Nyemission Förvärvsklimatet på ett flertal av Getinges prioriterade marknadsområden 

är för närvarande mycket gynnsamt. Samtidigt har volatiliteten på 
valutamarknaderna ökat under den senaste tiden, vilket påverkar 
storleken på Getinges nettoskuld. Mot denna bakgrund föreslår Styrelsen 
att utöka den nyemission som aviserats i anslutning till Datascope 
förvärvet till att uppgå till cirka 2 miljarder kronor, varav cirka 1 miljard 
kronor fortsatt åtgår till delfinansiering av Datascope förvärvet. 

 
  Styrelsen för Getinge avser att inom kort att kalla till en extra 

bolagsstämma att avhållas i mitten av november 2008 för att bemyndiga 
styrelsen att kunna besluta om en nyemission med företrädesrätt för 
bolagets aktieägare. Avsikten är att nyemissionen skall tillföra bolaget 
sammanlagt cirka 2 miljarder kronor. Skälet till att ge styrelsen ett 
bemyndigande att fastställa de slutgiltiga villkoren för nyemissionen är att 
skapa flexibilitet i tidsplanen, då Getinge måste erhålla 
myndighetsgodkännande i flera länder avseende förvärvet av Datascope. 

 
  Carl Bennet AB, ett av Getinge AB:s styrelseordförande Carl Bennet ägt 

bolag, har förklarat att bolaget kommer att garantera nyemissionen i dess 
helhet. Getinge avser att genomföra nyemissionen under innevarande 
års fjärde kvartal under förutsättningen att förvärvet av Datascope kan 
slutföras inom denna tidsperiod.  
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Riskhantering Den enskilt största risken för Getingekoncernen är politiska beslut som 

ändrar vårdens ersättningssystem. Genom att Getinge är verksamt i ett 
stort antal länder, begränsas denna risk för koncernen som helhet. 
Koncernens operationella risker är begränsade eftersom kundernas 
verksamhet som regel finansieras, direkt eller indirekt, med offentliga 
medel. Koncernens Risk Management-grupp arbetar kontinuerligt för att 
minimera risken för störningar i produktionen. 

   
  Finansiell riskhantering. Getinge är i sin verksamhet utsatt för en rad 

finansiella risker. Med finansiella risker avses i första hand risker 
relaterade till valuta- och ränterisker samt kreditrisker. Riskhanteringen 
regleras av en av styrelsen fastställd finanspolicy. Det övergripande 
ansvaret för att hantera koncernens finansiella risker samt utveckla 
metoder och principer för att hantera dessa ligger inom koncernledningen 
och finansfunktionen. De väsentligaste finansiella risker som koncernen 
är utsatt för är valutarisker, ränterisker, kredit- och motpartsrisk. 

 
Framtidsinriktad  Denna rapport innehåller framtidsinriktad information som baseras 
information på Getinges koncernlednings nuvarande förväntningar. 
  Även om ledningen bedömer att förväntningarna som framgår av sådan 

framtidsinriktad information är rimliga, kan ingen garanti lämnas på att 
dessa förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. Följaktligen kan 
faktiskt framtida utfall variera väsenligt jämfört med vad som framgår i 
den framtidsinriktade informationen beroende på bl a förändrade 
förutsättningar avseende ekonomi, marknad och konkurrens, förändringar 
i lagkrav och andra politiska åtgärder och variationer i valutakurser. 

 
Nästa rapporttillfälle Nästa rapport från Getingekoncernen (fjärde kvartalet 2008) lämnas den 

26 januari 2009.  
 
Telefonkonferens Telefonkonferens äger rum idag kl 14:00 svensk tid. För att delta, ring: 
  inom Sverige +46 (0)8 506 269 04 
  utanför Sverige +44 (0)20 710 863 03 
 
  En inspelad version av konferensen är tillgänglig under 5 arbetsdagar på 

följande nr: 
  Sverige: +46 (0)8 506 269 49, access kod: 224266# 
   
  Under telefonkonferensen kommer en presentation att hållas. För att få 

tillgång till denna presentation, vänligen klicka på följande länk: 
https://www.anywhereconference.com/?Conference=108224266&PIN=51
8417 

 
 

Presentationen finns även tillgänglig på http://www.getingegroup.com/ 
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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt 
av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga 
risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och koncernen står inför. 
 
Växjö 16 oktober 2008 
 
 
 
Carl Bennet Johan Bygge  Rolf Ekedahl 
Ordförande     
 
 
 
Jan Forslund Carola Lemne  Margareta Norell Bergendahl 
 
 
 
Bo Sehlin Johan Stern  Johan Malmquist 
     Verkställande direktör 
 
 

Getinge AB 
Box 69, 310 44 Getinge 

Telefon 035-15 55 00. Telefax 035-549 52 
e-post info@getinge.com 

Organisationsnummer 556408-5032  
www.getingegroup.com  

 
Informationen är sådan som Getinge AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet 
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. 
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Koncernens resultaträkning 
 

2008 2007 Fö r- 2008 2007 Fö r- 2007

M k r kv 3 kv 3 ändr 9 m ån 9 mån ändr. Helår
Nettoom sättning 4 290 3 844 11,6% 12 849 11 288 13,8% 16 445

Kos tnad för sålda varor -2 268 -2 140 6,0% -6 552 -6 097 7,5% -8 899

Bruttovinst 2 022 1 704 18,7% 6 297 5 191 21,3% 7 546

Bruttomarginal 47,1% 44,3% 2,8% 49,0% 46,0% 3,0% 45,9%

Försäljningskos tnader -908 -775 17,2% -2 808 -2 283 23,0% -3 072

Adm inis trationskos tnader -443 -389 13,9% -1 326 -1 174 12,9% -1 604

Forsknings - och 
utvecklingskos tnader 1 -112 -85 31,8% -373 -265 40,8% -335
Om strukturerings - och 
integrationskos tnader -28 -110 -74,5% -147 -230 -257
Övriga rörelseintäkter och 
rörelsekos tnader -7 8 -7 10 4

Rörelseresultat 2 524 353 48,4% 1 636 1 249 31,0% 2 282

Rörelsemarginal 12,2% 9,2% 3,0% 12,7% 11,1% 1,6% 13,9%

Finansnetto -190 -132 -547 -376 -507

Resultat före skatt 334 221 51,1% 1 089 873 24,7% 1 775

Skatt -93 -64 -305 -253 -514

Nettovinst 241 157 53,5% 784 620 26,5% 1 261

Hänförligt till:
Moderbolagets  aktieägare 240 157 782 620 1 260
Minoritets intresse 1 – 2 – 1
Nettovinst 241 157 784 620 1 261

Vins t per aktie 3 1,12 0,73 53,4% 3,73 2,96 26,0% 5,97

2 Rörelseresultatet är b elastat m ed avsk rivningar
— på förvärvsrelaterade 
im m ateriella tillgångar -79 -37 -237 -102 -139
— på im m ateriella anl tillgångar -27 -21 -80 -55 -82
— på m ateriella anl tillgångar -127 -119 -371 -337 -463

-233 -177 -688 -494 -684

1 Utveck lingskostnader uppgående till 305 Mkr (210) har ak tiverats under året, varav 98 Mkr (68) i k vartalet.

3 Nyem issionen registrerades den 15 april 2008. Nyckeltal per ak tie för tidigare perioder har om räknats 
m ed antalet ak tier efter nyem issionen för att uppnå jäm förb arhet m ellan redovisningsperioderna. 
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Resultat per kvartal 
 

2006 2006 2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008

M k r kv  3 kv  4 kv  1 kv  2 kv  3 kv  4 kv  1 kv  2 kv  3
N e ttoom s ä ttn ing 2 883 3 995 3 415 4 029 3 844 5 157 4 107 4 452 4 290

Kos tnad  fö r s å lda  va ro r -1 618 -2 120 -1 751 -2 206 -2 140 -2 802 -2 031 -2 253 -2 268

Bru ttovins t 1 265 1 875 1 664 1 823 1 704 2 355 2 076 2 199 2 022

R öre ls ekos tnader -898 -1 035 -1 264 -1 327 -1 351 -1 322 -1 524 -1 639 -1 498

R öre ls e res u lta t 367 840 400 496 353 1 033 552 560 524

Finans ne tto -53 -52 -114 -130 -132 -131 -183 -174 -190

R es u lta t fö re  s ka tt 314 788 286 366 221 902 369 386 334

Ska tt -85 -215 -83 -106 -64 -261 -104 -108 -93

N ettovins t 229 573 203 260 157 641 265 278 241

  

Koncernens balansräkning 
 

2008 2007 2007
Tillgångar    M k r 30 se p 30 sep 31 dec
Im m ateriella anläggnings tillgångar 14 989 10 333 10 396

Materiella anläggnings tillgångar 2 914 2 291 2 327

Finans iella anläggnings tillgångar 1 055 1 006 755

Varulager 3 950 3 089 2 913

Kortfris tiga fordringar 5 689 4 462 5 706

Likvida m edel 939 951 894

Summa tillgångar 29 536 22 132 22 991

Eget kapital och skulder
Eget kapital 8 085 6 060 6 623

Långfris tiga skulder 16 018 11 882 11 908

Kortfris tiga skulder 5 433 4 190 4 460

Summa eget kapital och skulder 29 536 22 132 22 991
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Koncernens kassaflödesanalys 
 

2008 2007 2008 2007 2007
M k r kv 3 kv 3 9 m ån 9 mån Helår
Den löpande verksam heten
Rörelseresultat 524 353 1 636 1 249 2 282
Jus teringar för pos ter som  ej ingår i 
kassaflödet 231 245 772 622 761
Finans iella pos ter -190 -132 -547 -376 -507

Betald skatt -114 -101 -470 -397 -528

Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital 451 365 1 391 1 098 2 008

Förändringar i rörelsekapital
  Varulager -185 -81 -652 -588 -341
  Utrus tning för uthyrning -60 -40 -139 -125 -168
  Kortfris tiga fordringar -287 71 369 648 -458
  Kortfris tiga rörelseskulder 340 111 211 116 287

Kassaflöde från den löpande verksamheten 259 426 1 180 1 149 1 328

Investeringsverksam heten
Förvärv av dotterföretag -181 – -5 074 -5 578 -5 622
Förvärv av im m ateriella anläggnings tillgångar -112 -77 -333 -232 -348
Förvärv av m ateriella anläggnings tillgångar -178 -117 -427 -337 -467
Avyttring av m ateriella anläggnings tillgångar 3 10 14 17 34

Kassaflöde från investeringsverksamheten -468 -184 -5 820 -6 130 -6 403

Finansieringsverksam heten
Förändring av räntebärande skuld 980 -240 4 173 4 427 4 518
Förändring av långfris tiga fordringar -163 1 -148 1 231 1 249
Nyem iss ion – – 1 491 – – 
Utbetald utdelning – – -515 -444 -444

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 817 -239 5 001 5 214 5 323

Periodens kassaflöde 608 3 361 233 248

Likvida m edel vid periodens  början 1 081 843 894 673 673

Om räkningsdifferenser -750 105 -316 45 -27
Likvida m edel vid periodens  s lut 939 951 939 951 894
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Operativ kassaflödesanalys 
 

2008 2007 2008 2007 2007
M k r k v 3 kv 3 9 m ån 9 mån Helår
Rörelsen
Rörels eres ultat 524 353 1 636 1 249 2 282
Om s trukturerings kos tnader 28 110 147 230 257
Jus teringar för pos ter s om  ej ingår i 
kas s am äs s igt röre ls eövers kott 244 173 744 480 695

796 636 2 527 1 959 3 234

Förändring i operativt kapital
  Varulager -185 -81 -652 -588 -341
  U trus tning för uthyrn ing -60 -40 -139 -125 -168
  Kortfris tiga fordringar -287 71 369 648 -458
  Kortfris tiga röre ls es kulder 340 112 211 116 287

Operativt kassaflöde 604 698 2 316 2 010 2 554

Om s trukturering, kas s apåverkande -41 -37 -119 -87 -190

Operativt kassaflöde efter 
om struktureringskostnader

563 661 2 197 1 923 2 364

 

Koncernens räntebärande nettoskuld 
2008 2007 2007

M k r 30 s e p 30 sep 31 dec
Skulder till kreditins titut 13 650 9 313 9 454

Avs ättningar för pens ioner, räntebärande 1 823 1 923 1 805

Avgår likvida m edel -939 -951 -894

Räntebärande nettoskuld 14 534 10 285 10 365  
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Förändring eget kapital 
 

2008 2007 2007
M k r 30 s ep 30 sep 31 dec
Ingående eget kapital 6 623 6 005 6 005
Utdelning -515 -444 -444
Nyem iss ion 1 491 – – 
Förändring om värderings reserv 
säkrings redovisning

-140 -7 -58

Om räkningsdifferens -158 -114 -141
Periodens  resultat 784 620 1 261
Utgående eget kapital 8 085 6 060 6 623

Hänförligt till:
Moderbolagets  aktieägare 8 059 6 036 6 598
Minoritets intresse 26 24 25
Totalt eget kapital 8 085 6 060 6 623  
Koncernens nyckeltal 
 

2008 2007 Fö r- 2006 2008 2007 Fö r- 2006 2007

k v 3 kv 3 ändr kv 3 9 m ån 9 mån ändr. 9 mån Helår

Orderingång, Mkr 4 624 3 993 15,8% 2 988 13 809 11 933 15,7% 9 657 16 519

   d:o jus t. för valuta o. förvärv 10,2% 8,0%

Nettoom s ättning, Mkr 4 290 3 844 11,6% 2 883 12 849 11 288 13,8% 9 006 16 445

   d:o jus t. för valuta o. förvärv 5,4% 5,6%

EBITA före om s trukturerings - och 
integrations kos tnader 631 500 26,2% 376 2 020 1 581 27,8% 1 170 2 678
EBITA-m arginal före om s trukturerings - 
och integrations kos tnader 14,7% 13,0% 1,7% 13,0% 15,7% 14,0% 1,7% 13,0% 16,3%

Om s trukturerings - och 
integrations kos tnader 28 110 – 147 230 47 257

EBITA 603 390 54,6% 376 1 873 1 351 38,6% 1 123 2 421

EBITA-m arginal 14,1% 10,1% 4,0% 13,0% 14,6% 12,0% 2,6% 12,5% 14,7%

Vins t per aktie efter full s katt, kronor* 1,12 0,73 53,4% 1,07 3,73 2,96 26,0% 3,28 5,98

Antal aktier, tus en 214 491 201 874 201 874 209 610 201 874 201 874 201 874 

Arbetande kapital, Mkr 16 681 10 555 58,0% 10 133 10 778

Avkas tning på arbetande kapital, procent 15,4% 19,4% -4,0% 18,0% 19,7%

Avkas tning på eget kapital, procent 20,9% 19,9% 1,0% 22,2% 20,3%

Nettos kuldsättningsgrad, ggr 1,80 1,70 0,10 0,85 1,57

Räntetäcknings grad, ggr 4,04 4,7 -0,7 8,7 4,3

Soliditet, procent 27,4% 27,4% 0,0% 38,4% 28,8%

Eget kapital per aktie, kronor 37,57 29,90 25,7% 27,34 32,68

Antal ans tällda vid periodens  s lut 11 632 10 608 9,7% 7 428 10 358 

* Nyem issionen registrerades den 15 april 2008. Nyckeltal per ak tie för tidigare perioder har om räk nats 
m ed antalet ak tier efter nyem issionen för att uppnå jäm förb arhet m ellan redovisningsperioderna.  
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Moderbolagets resultaträkning 
 

2008 2007 2008 2007 2007

M k r kv 3 kv 3 9 m ån 9 mån Helår
Adm inis trationskos tnader -19 -24 -65 -75 -67

Rörelseresultat -19 -24 -65 -75 -67

Finansnetto -576 23 -422 59 542

Resultat före skatt -595 -1 -487 -16 475

Skatt 165 -8 133 -7 96

Nettovinst -430 -9 -354 -23 571  
Moderbolagets balansräkning 
 

2008 2007 2007
Tillgångar    M k r 30 se p 30 sep 31 dec
Materiella anläggnings tillgångar 11 13 12

Andelar hos  koncernföretag 4 796 3 493 4 120

Långfris tiga finans iella fordringar 38 42 41

Uppskjuten skattefordran 86 – 86

Fordringar hos  koncernföretag 16 582 12 150 13 033

Kortfris tiga fordringar 76 38 65

Summa tillgångar 21 589 15 736 17 357

Eget kapital och skulder
Eget kapital 4 315 3 173 3 829

Långfris tiga skulder 11 073 7 069 7 523

Kortfris tiga skulder 6 201 5 494 6 005

Summa eget kapital och skulder 21 589 15 736 17 357  
 
Information angående moderbolagets utveckling i rapportperioden januari- september 
2008 
 
Resultaträkning Vid periodens utgång har fodringar och skulder i utländsk valuta 

värderats till balansdagens kurs och en orealiserad förlust om 764 Mkr 
ingår i årets finansnetto. 

 
Balansräkning Under första kvartalet 2008 förvärvades hjärt- och kärlkirurgi divisionerna 

från Boston Scientifics till ett förvärvspris om 750 MUSD (4 851 Mkr). 
Ökningen i moderbolagets långfristiga skulder är i stort hänförlig till 
finansieringen av förvärvet.  
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Förvärvade bolag under 2008 
 
Boston Scientifics divisioner för hjärt- och kärlkirurgi

Förvärvade  nettotillgångar och goodw ill i samband med förvärve t

Mkr     Nettotillgångar

Ba lansräkning 
vid 

förvärvstillfä lle t
Justering till 

verkligt värde Verkligt värde
Immateriella tillgångar 2 1 947 1 949
Materiella tillgångar 351 45 396
Lager 163 163
Övriga omsättningstillgångar 239 239
Avsättningar -170 -170
Kortfristiga skulder -138 -49 -187

447 1 943 2 390
Goodwill 2 461
Tota lt förvärv med likvida  mede l 4 851

Nettoutflöde av likvida  mede l pga  förvärvet 4 851

Olmed AB

Förvärvade  nettotillgångar och goodw ill i samband med förvärve t

Mkr     Nettotillgångar

Ba lansräkning 
vid 

förvärvstillfä lle t
Justering till 

verkligt värde Verkligt värde
Immateriella tillgångar 0 39 39
Lager 4 4
Övriga omsättningstillgångar 2 2
Avsättningar -1 -1
Kortfristiga skulder -3 -3

2 39 41
Goodwill 28
Tota lt förvärv med likvida  mede l 69

Nettoutflöde av likvida  mede l pga  förvärvet 69

Goodwill som uppkommit i samband med förvärvet hänför s ig till merförsäljning av Medical Systems produkter i Sverge.

Medical Systems har förvärvat samtliga aktier i Olmed AB baserat i Dalby Sverige. Olmed som 2007 omsatte knappt 
70 Mkr har varit distributör av Surgical W orkplaces produkterna sedan början av 90-talet och har 10 medarbetare. 
Förvärvet av Olmed följer koncernens och affärsområdets strategi att i största möjliga utsträckning äga 
distributionskanalerna på alla viktigare marknader. Olmed som konsolideras i koncernens räkenskaper från och med 
1:a juli 2008 förväntas bidra till koncernens vinst per aktie under 2008.  

De förvärvade divis ionerna från Boston Scientific  ingår i Getinges försäljning och rörelseresultat från och med den 1 
januari 2008.

Det är inte praktiskt genomförbart att specificera vinsten för förvärvet sedan förvärvstillfället då en omfattande 
integration genomförts under året.

I januari 2008 förvärvades hjärt- och kärlk irurgidivis ionerna från Boston Scientific. Divis ionerna är verksamma inom 
områderna för så kallad "endoscopic vessel harvesting", anastomosering, stabilisatorer och instrument för k irurgi på 
s lående hjärtan och kärlimplantat. Totalt förvärvspris uppgick till c irka 750 MUSD (4 851 Mkr). Förvärvet redovisas 
enligt förvärvsmetoden. Förvärvskostnader i samband med förvärvet uppgick till 45 Mkr.

Goodwill som uppkommit i samband med transaktionen hänför s ig till framtida integrationssynergier inom områdena 
kundunderlag, geografisk täckning, produktion, försäljning och distribution.
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Definitioner 
EBIT  Rörelseresultat 
EBITA Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar som har 

identifierats i samband med företagsförvärv 
BRIC  Brasilien, Ryssland, Indien och Kina 
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Granskningsrapport 
 
Vi har utfört en översiktlig granskning av rapporten för Getinge AB (publ) för perioden 1 januari 
till 30 september 2008. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att  
upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och  
årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella  
delårsinformation grundad på vår översiktliga granskning. 
 
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning  
(SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda  
revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som  
är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att  
vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning  
och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision  
enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De  
granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att  
skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle  
kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en  
översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en  
revision har. 
 
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger  
oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i  
enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med  
årsredovisningslagen. 
 
 
Malmö den 16 oktober 2008 
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