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• Internationellt detaljhandelsbolag grundat år 1862 

• Omsättning 2 116 miljoner euro år 2012 

• Omkring 15 000 anställda 

Department Store Division 

Andel av 
omsättningen 
38 % 2012 

• 686 butiker i 16 länder  
(Lindex 476, Seppälä 210)  

• 2 nätbutiker 

Modekedjorna 

814 milj. euro 

Andel av resultatet  
51 % 2012 

50 milj. euro 

Andel av omsättningen 
62 % 2012 

1 303 milj. euro 

Andel av resultatet 
49 % 2012 

48 milj. euro 

Varuhusgruppen 

• 16 varuhus och 14 butiker i 4 länder  
• 3 nätbutiker 

Stockmann i korthet 

2 18.11.2013 



 

Varuhusgruppen   

• 7 varuhus i Finland, 7 i Ryssland och två i de 
baltiska länderna samt de snabbt expanderande 
nätbutikerna Stockmann.com och 
Akateeminen.com i Finland 

‒ Bland de tio största varuhuskedjorna i Europa 

• Mångsidigt och kvalitativt produktsortiment 

‒ Viktigaste produktområden: mode, kosmetik, 
livsmedel, hem, elektronik, fritid samt böcker i 
Akademiska Bokhandlarna 

‒ Konkurrenskraftigt förhållande mellan pris och 
kvalitet 

‒ Högklassig kundservice i en internationell inköpsmiljö 

• Till affärsheten hör även Hobby Halls nätbutik och 
postorderförsäljning samt Stockmann Beauty-
kosmetikbutikerna i Finland 
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Modekedjorna 

Lindex: Modeupplevelser  
i världsklass 

• Dam- och barnkläder, 
underkläder och kosmetik 

• En stark aktör i Norden:  
Sverige, Norge och Finland 

• Snabb expansion i Baltikum, 
Ryssland och Centraleuropa 

• Franchisebutiker för tillfället i  
sex länder och lanserning i  
Kina år 2014 

• Nätbutik i EU-länderna och 
Norge 

Seppälä: En tuff utmanare på den 
internationella modemarknaden 

• Mode åt kvinnor, män och barn: 
kläder, accessoarer, skor och 
kosmetik 

• Finlands bredaste modekedja 
med en historia på över 80 år 

• Långvarig aktör i Baltikum och 
Ryssland  

• Nätbutik i Finland 
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Varuhus, Lindex och Seppälä 
 
Lindex och Seppälä 
 
Inköpskontor 

RYSSLAND 

FINLAND 

SVERIGE 
NORGE 

ESTLAND 
LETTLAND 

LITAUEN 

TJECKIEN 

SLOVAKIEN 

BOSNIEN OCH 
HERCEGOVINA 

SAUDIARABIEN 

FÖRENADE 
ARABEMIRATERNA 

KINA 

INDIEN 

BANGLADESH 

PAKISTAN 

POLEN 

TURKIET 

ISLAND 

KROATIEN 
SERBIEN 

Omsättning per Q3 2013 

Över 700 butiker i 16 länder, verksamhet i 21 länder 
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Finland
45,3 %

Sverige och 
Norge 
30,8 %

Ryssland
15,7 %

Baltikum och 
Centraleuropa

8,2 %



60 000 aktieägare på Helsingforsbörsen 

• Bolagets aktie listad på Helsingfors 
Börs på 1940-talet 

• Två aktieserier: 
- Serie A: 10 röster 
- Serie B: 1 röst 

• B-seriens aktie mer omsatt än  
A-seriens aktie på börsen 

• Marknadsvärde ca 900 milj. euro 

• Dividendpolitik: 

Målet är att dela ut minst hälften 
av vinsten som härrör från den 
vinst den ordinarie affärs-
verksamheten producerar. Vid 
utdelning av dividend beaktas  
dock finansieringen som den  
ökade verksamheten kräver. 

 

 

• Största aktieägare: 

‒ HTT Holding Oy Ab 11,7 % 

‒ Föreningen Konstsamfundet 9,4 % 

‒ Svenska litteratursällskapet 7,6 % 

‒ Niemistögruppen 5,8 % 

‒ Etolabolagen 4,2 % 
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Privatpersoner 

Företag 

Finansieringsbolag 

Stiftelser och föreningar 

Förvaltarregistrerade 



Omfattande investeringsprogram 2007–2010  

• Lindex företagsköp år 2007  

‒ Investeringen 850 miljoner euro 

• Utvidgningen av varuhuset i 
Helsingfors centrum 2006–2010 

‒ Utvidgning på 10 000 m2 och en 
grundrenovering av hela huset 

‒ Nya underjordiska parkerings- och 
logistiklokaliteter 

‒ Investeringen 200 miljoner euro 

• Nevsky Centre 2006–2010 

‒ Köpcentrets helhetsyta 100 000 m2  

‒ Stockmannvaruhuset och 90 andra 
bolag som Stockmanns 
hyresgäster 

‒ Investeringen 185 miljoner euro 
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Koncernens strategi uppdaterades sommaren 2013 

• Vårt mål är en fortsatt lönsam 
tillväxt 

• De långsiktiga ekonomiska målen 
har ersatts med nya medelsiktiga 
ekonomiska mål. Stockmann 
strävar att uppnå målen innan 
utgången av år 2016 

• En förbättring av lönsamheten 
och avkastningen på investerat 
kapital förutsätter en försäljning-
sökning  

• Effektiv kapitalanvändning: 
Investeringarna på en låg nivå 
under 2014-2015  
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Ekonomiska mål 2016 
 

Avkastningen på sysselsatt 
kapital (ROCE): 10 % 

 
Rörelsevinstmarginal: 7 % 

 
Försäljningsökning: 

snabbare än den allmänna  
marknadsutvecklingen 

 
 Soliditet: 40 % 



Strategiska tyngdpunkter 

Ryssland i fokus 

Flerkanalig handel (omnikanal) 

Förnyade varuhus och butiker 
(Varuhusförnyelser, Lindex franchise) 

Seppäläs helhetsförnyelse 

Effektiva processer och system 
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Nevsky Centre en väsentlig del av  
verksamheten i Ryssland 

• Den kommersiella utvärderingen 
av köpcentret Nevsky Centre i 
S:t Petersburg gjordes 2012–
2013  

• Stockmann fortsätter tillsvidare 
enligt nuvarande verksamhets-
modell 

• Goda utsikter för köpcenter-
affärsverksamhet 

‒ Hyresintäkterna från nuvarande 
hyresgäster ökar 

‒ Köpcentrets besökarantal och 
parkeringsanläggningens 
nyttjandegrad utvecklas bra 

‒ Hyresgästmixen förbättras genom 
nya och intressanta hyresgäster i 
köpcentret 
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Varuhus förnyas i Finland, vi satsar starkt på 
näthandel 
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Hagalundsvaruhuset flyttar år 2016 

 Nya Stockmann Itis öppnade 4.11.2013 

Tammerfors-
varuhusets 
utvidgning 
färdigställs  

år 2014 



Lindex expanderar till Kina 

• Franchisepartnern ett stort 
kinesiskt bolag Suning 

• Den första franchisebutiken 
öppnar i september 2014 i 
Shanghai 

• Målet är att öppna 100 Lindex-
butiker i Kina under åren  
2015-2018 

• Lindex produkter till försäljning 
även i Sunings nätbutik  
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Uppgifter om Suning 

•Grundat 1990 
•Bland de 50 största bolagen i Kina 
•Omsättning ca 28,6 miljarder euro 
•Personal ca 180 000 
•Över 1 700 butiker i 700 städer 



En förnyelse av Seppäläbrändet pågår 

• Helhetsförnyelsen täcker marknadsföringen, 
kollektionerna och butikskonceptet 

• Bakgrunden en specificerad målgrupp 

• Ny marknadsföringspartner We Are Group 

• Ett intresssant bränd lockar besökare till  
butikerna och ökar försäljningen, vilket är en 
förutsättning för bättre lönsamhet 

• Visionen är att vara en tuff utmanare på de 
internationella modemarknaderna 

• Höstkampanjens ansikte toppmodellen  
Coco Rocha 
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Q3 2013 i korthet 
• En ytterst svag marknadsomgivning speciellt i 

Finland 

‒ Modemarknaderna minskade i januari-september med 
5,2 % i Finland (TMA) och 0,8 % i Sverige (Stilindex) 

• Stockmanns omsättning och rörelsevinst 
uppnådde inte målen 

‒ Negativa valutakursinverkningar (ryska rubeln samt 
svenska och norska kronorna försvagats) 

‒ Lindex ökade sin marknadsandel och förbättrade sitt 
resultat 

‒ Varuhusgruppens och Seppäläs resultat försvagades 

• Resultatprognosen för 2013 uppdaterats fastän 
Galna Dagar-kampanjen i oktober lyckades bra 

• Kostnadsinbesparingar uppnåtts planenligt och 
strukturella förändringar har inletts 

• Lindex erhöll i oktober en skattegottgörelse på 
25,1 miljoner euro. Gottgörelsen syns i affärs-
verksamhetens kassaflöde i Q4-delårsrapporten 
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Omsättning kvartalsvis 
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-6,3 % 
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Stockmann uppskattar att koncernens omsättning minskar något år 2013, 
exklusive de avslutade franchiseverksamheterna 



Rörelsevinst kvartalsvis 
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Trots att huvudparten av Stockmanns rörelsevinst genereras under årets 
sista kvartal, uppskattas rörelsevinsten för år 2013 inte uppnå fjolårets nivå 



Sammandrag - värt att beakta 

• Sveriges ekonomi och svenska modemarknaden utvecklas bra 

• Finlands ekonomi utvecklas troligtvis långsamt även framöver;  
omkring 2/3 av varuhusgruppens omsättning genereras i Finland 

• Ur investerarsynvinkel är Stockmann en internationell detaljhandelsaktör 
med mångsidig kompetens; 

- Stockmanns styrka är att bolaget finns på många marknader;  
Norden, Baltikum, Ryssland, Centraleuropa och Mellanöstern  

- Lindex expansion: utökat franchisesamarbete, bl.a. etablering i Kina år 2014 

- Stark satsning på flerkanalighet där varuhusen och modebutikerna har ett 
starkt fotfäste parallellt med den växande e-handeln 

• Seppäläs helhetsförnyelse: styrning, marknadsföring, kollektioner och 
butikskoncept 

• Fokus på förbättrad lönsamhet; kostnadsinbesparingsprogrammet och  
strukturella förändringar medför inbesparingar fr.o.m. år 2014 och 
förbättrar kostnadsstrukturen på lång sikt 
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Tack och välkommen på inköp! 
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Ytterligare information: stockmanngroup.com 


