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Vi bygger en 
bättre framtid



1. Årsstämmans öppnande



• Valberedningen har föreslagit 
att Anders Bülow väljs till 
ordförande på stämman

2. Val av ordförande vid årsstämman



3. Upprättande och godkännande 
av röstlängd



4. Godkännande av dagordningen



5. Val av en eller två justeringspersoner 



• Kallelse till dagens stämma 
publicerades på bolagets hemsida 
den 24 oktober 2018. Kallelsen 
publicerades också i Post- och 
Inrikes Tidningar den 25 oktober 
2018. Samma dag publicerades 
annons om att kallelse skett i 
Dagens Industri

6. Prövning av om årsstämman 
blivit behörigen sammankallad



7. Anförande av verkställande direktören

Marcus Strömberg
VD sedan 2005 
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VI BYGGER 
EN BÄTTRE 
FRAMTID
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LBS Kreativa Gymnasiet
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Inledning
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Vi bygger en bättre framtid

Utbildning handlar 
om framtiden. Om 
att ge människor 
möjligheten att stå 
på egna ben, att 
forma sin egen 
utveckling och att 
tillsammans med 
andra skapa ett 
bättre samhälle. 
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AcadeMedia
idag



Snabba fakta om AcadeMedia
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Förskolor på frammarsch
Över 22 000 barn på cirka 280 förskolor
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• AcadeMedia är idag en av 
de större förskoleaktörerna i 
Europa med verksamhet i 
Sverige. Norge och 
Tyskland.

• AcadeMedias hade vid 
utgången av 2017/2018 cirka 
280 förskolor (inklusive 
integrerade) med cirka 
22 600 barn.

• Sedan 2013 har antalet 
barn vid AcadeMedias 
förskolor ökat från 9 500 till 
22 600, vilket motsvarar 
en genomsnittlig årlig 
ökning på 24%.

Sweden
AcadeMedia today
operates 155 Kitas with
11400 children in 
Sweden

Norway
AcadeMedia today
operates 101 Kitas with
9200 children in Norway

Germany
AcadeMedia today
operates 29 Kitas with
2000 children in 
Germany

9 455

9 590 10 021 10 836 11 400

7 352 7 853 8 750 9 200

2013 2014 2015

452

20172016

2 00016 942 17 874
20 038 22 600

GermanyNorwaySweden

# of Children in AcadeMedia Kita´s



Gymnasiet ökar kraftigt
35 000 gymnasieelever inom fem olika gymnasieområden
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NTI 
Sveriges ledande techgymnasier

Teoretiska 
Språngbrädan mot bildning, världen 
och ledande institutioner

Praktiska 
Bästa vägen till de praktiska jobben

Kreativa 
Plattformen för de som följer sin 
passion

Drottning Blanka 
För människorna som skapar 
levande samhällen
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Våra anställda
Medarbetarnöjdheten fortsatt mycket hög bland våra anställda
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Utbildnings-
sektorn



För- och grundskola

GRUNDSKOLA – Antal barn 1-15 år

Positiv demografisk utveckling inom svensk för- och grundskola
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1 025
1 181 1 243 1 298

2012 2025e2017 2020e

15%
10%

FÖRSKOLA – Antal barn 1-5 år

572 607 609 639

20172012 2020e 2025e

6% 5%

Behov nya platser i fristående för- och grundskola – Källa: Friskolornas Riksförbund

13 526

38 019

24 493

Förskola Grundskola Totalt



Gymnasieskola
Enbart i Stockholm behövs cirka 2000 nya gymnasieplatser per år
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Vuxenutbildning
En marknad i förändring
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31 819 29 648
43 887

54 259

81 301

162 877

28 939
25 666 23 000 29 000

2010 20122011 20142013 2015 2016 2017 2018E2019E

Antal asylsökande 2010-2019

Arbetsförmedlingen – Marknad, MSEK

Source: SCB and Swedish migration agency

Yrkeshögskolan – Marknad, MSEK

Source: Swedish public employment service

7 877

35%

2017

13% 13%

39%

51%

38%

2015 2016

49%

13%

48%

7 355

8 865

+21%

SFI

Basic KOMVUX

Gymnasial vuxen- och påbyggnadsutbildning

Komvux inklusive SFI – Marknad, MSEK

Source: SCB and Swedish migration agency

2 206
3 033

3 389

4 829
5 342

5 749
4 988

3 820

201520132012 2018p2014 2016 2017 2019p

-34%

1 280
1 456 1 541

1 679 1 740 1 812 1 920
2 176

2012 2019p2013 2014 2015 2016 2018p2017

+20%



Internationell utbildning
360 000 förskoleplatser saknas idag i Tyskland
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Mecklenburg-Vorpommern

Thüringen

Saarland

Sachsen-Anhalt

Bremen

Brandenburg

Hamburg

Sachsen

Schleswig-Holstein

Berlin

Rheinland-Pfalz

Niedersachsen

Hessen

Bayern

Baden-Württemberg

Nordrhein-Westfalen 73,888

42,786

35,444

29,002

24,242

15,506

12,793

12,203

6,870

4,977

4,308

4,174

3,540

3,273

2,991

2,440

24,068

3,037

19,203

5,206

6,382

727

4,496

5,156

4,496

-159

1,289

2,033

2,401

640

1,330

660
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Strategi
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AcadeMedias strategier

AcadeMedia ska…
…leda utvecklingen av framtidens utbildning
…finnas i hela utbildningstrappan
…erbjuda mångfald genom vår flervarumärkesstrategi
…fortsätta utveckla och implementera AcadeMediamodellen
…gå från bra till bäst genom best practice
…ha en värdeskapande tillväxtstrategi
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AcadeMedias mål

Vårt mål är att leda utvecklingen av
framtidens utbildning när det gäller:

 Kvalitet

 Attraktivitet

 Effektivitet

 Innovation



Ledande på kvalitet
Nu tar vi nästa steg i utvecklingen av vår kvalitetsmodell
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Ledande på kvalitet
Implementering av proaktiv kvalitetsuppföljning
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Ledande på attraktivitet
Första Espira-förskolan etablerad i Tyskland
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Espira - Tyskland

AcadeMedia driver idag 34 förskolor i Tyskland. Under september 2018 öppnades vår första 
Espira-förskola i Tyskland. Under detta och nästa verksamhetsår öppnar vi ytterligare 
fyra Espira-förskolor i Tyskland 
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Ledande på attraktivitet
Ny omgång av våra talang- och mentorsprogram



Ledande på attraktivitet
Vi fortsätter vår satsning på digital marknadsföring
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Ledande på effektivitet
Fokus på att utveckla vår befintliga enhetsportfölj
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Kapacitetsutnyttjande
2017/18 2016/17

För- och grundskola 91% 90%
Gymnasieskola* 92% 86%
*) Exklusive Vindora

35 000 
Antal elever i 

våra 
gymnasieskolor



Ledande på effektivitet
Fokus på att optimera vår enhetsportfölj
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Ledande på innovation
Satsning på AcadeMedia Språkcentrum

• Studiehandledning på modersmål

• Modersmålsundervisning

• Moderna språk

• Fjärrundervisning



37

Finansiell
information



Viktiga händelser under och 
efter verksamhetsåret
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• Förvärvet av Vindora med 36 gymnasieskolor samt en vuxenutbildningsverksamhet 
(november 2017) 

• Nyemission (december 2017)

• Kontraktsomläggning inom vuxenverksamheten (våren 2018)

• Hermods identifierade avtalsbrister inom sin SFI-verksamhet i Malmö (mars 2018)
• Förvärvet av KTS med sex förskolor i Tyskland (mars 2018)

• Den svenska riksdagen röstade emot reglering av vinster i välfärdssektorn och för att 
stärka ägar- och ledningsprövningen i välfärdssektorn (juni 2018)

• Nöjda medarbetare och stabil utveckling enligt kvalitetsrapporten

Väsentliga händelser efter verksamhetsårets utgång

• Nytt låneavtal har tecknats (juli)
• Förändringar i koncernledningen



Fiscal year 2017/2018
Acquisitions and organic expansion render revenue growth, margins trailing
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• Volumes increased in all school segments.
• Strategic acquisition of

– Vindora (Nov 2017)
– KTS (March 2018)

• Growth in net sales was reinforced by 
acquisitions (mainly Vindora) but also from 
bolt-on acquisitions and new 
establishments. Organic growth (including 
bolt-ons) was 5.8 per cent.

• EBIT increased by SEK 7 million (1.1%) 
but margin declined compared to last year.

• Margin improvement in Upper Secondary 
and International Preschool segments

• Margin decline in Adult and Pre- and 
Compulsory School segments.  

1) Earnings per share before dilution and based on average number of shares during 
the period. 

2017/18 2016/17 Change

# of Students 73,366 66,070 11.0%

Net sales 10,810 9,520 13.6%

EBIT 622 615 1.1%

EBIT-margin 5.8% 6.5% -0.7 p.p.

Adj. EBIT 670 638 5.0%

Adj. EBIT margin 6.2% 6.7% -0.5 p.p.

Earnings after 
Tax 430 416 3.4%

Earnings per 
share 1), SEK

4.30 4.41 -2.5%

Cash Flow from 
Operations 928 830 n/a
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Items affecting comparability
Negative and positive items from unforeseen events in the quarter

Items affecting comparability
(SEK m)

Full yr
17/18

Full yr
16/17 Comments to full year figures

Restructuring expenses (adult) -38 - Restructuring charges in the Adult Education
Segment

Restructuring expenses (upper 
secondary) +3 -9 Excess restructuring reserve in the Upper 

Secondary Segment

Hermods SFI -23 -
Settlement with the City of Malmö of SEK 14 
MSEK and expenses of 9 MSEK, impact the 
Adult Education

Transaction-related expenses -8 -12 Group level

Integration expenses Vindora -20 - Upper Secondary Segment

Pension adjustment Norway 37 - New disability benefit rules in Norway impact 
International Preschool Segment

Other items affecting comp. -3

Total -48 -23

40



Finansiell information 
2012/2013 – 2017/2018
Continued strong growth
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5 125

6 372

8 163
8 611

9 520

10810

12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18

389

485

596
567

638
670

376

449

517 535

615 622

12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18

Net sales (MSEK) EBIT and Adjusted EBIT (MSEK)



Pre- and Compulsory Schools (Sweden)
Margin pressure continues
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Full year 2017/18

2017/18 2016/17 Change

Net sales 3,912 3,690 6.0%

EBIT 178 199 -10.6%

EBIT-margin 4.6% 5.4% -0.8 p.p.

Adj. EBIT 178 199 -10.6%

Adj. EBIT-margin 4.6% 5.4% -0.8 p.p.

# of Students 32,101 31,231 2.8%

• Net one additional unit compared to prior year.
• Overall student numbers increased by 2.8%.
• Net sales increased with 6.0%.
• Adj. EBIT-margin was 0.8 percentage points 

lower mainly due to higher staff costs. 
• During the third and fourth quarter some units 

have needed extra resources mainly staff in 
order to manage issues and secure long-term 
quality. 

Comments for the full year 2017/18



Upper Secondary Schools (Sweden)
Strong growth and improved margins
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Full year 2017/18

2017/18 2016/17 Change

Net sales 3,229 2,526 27.8%

EBIT 276 198 39.4%

EBIT-margin 8.5% 7.8% 0.7 p.p.

Adj. EBIT 292 206 41.7%

Adj. EBIT-margin 9.0% 8.2% 0.8 p.p.

# of Students 30,582 25,544 19.7%

• Seven new units opened, 36 acquired, and one 
unit was divested. 

• Overall student numbers increased by 19.7%.
• Net sales increased by 27.8% compared to last 

year due to acquisitions, new establishments 
as well as annual voucher revisions. 

• Adjusted EBIT increased to SEK 292 million 
(206). EBIT-margin improvement was due to 
increased capacity utilization and Vindora
which operates with higher margins.

Comments for the full year 2017/18



Adult Education (Sweden)
Extensive restructuring, but the road back is longer than anticipated
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Full year 2017/18

2017/18 2016/17 Change

Net sales 1,666 1,576 5.7%

EBIT 75 200 -62.5%

EBIT-margin 4.5% 12.7% -8.2 p.p.

Adj. EBIT 137 200 -31.5%

Adj. EBIT-margin 8.2% 12.7% -4.5 p.p.

Comments for the full year 2017/18

• Sales growth of 5.7% following a strong first 
half of the year and acquisition of Vindora.

• Strong market position, but challenges from 
contract transition and decline in demand.

• Adj EBIT and adj EBIT-margin declined 
substantially due to excess capacity following 
decline in market volumes and contract 
transitions. 

• Extensive restructuring measures undertaken
• Items affecting comparability amounted to SEK 

61 million, of which SEK 38 million relate to 
restructuring charges.

• Despite restructuring measures weak earnings 
are expected for the coming quarters. 

• After the transition AcadeMedia believes that 
the long-term EBIT-margin will be 9-11 percent.



Preschool International
Continued strong growth in Germany
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• Overall student numbers increased by 14.9%.
• Net sales growth was 15.8% and a result of 

acquisitions and new establishments. FX had a 
negative impact on sales of SEK 11 million 
compared to last year.

• Adj. EBIT-margin improved to 6.3% (5.7), it was 
related to the factors described above.

• In Germany, 10-15 new pre-schools are 
estimated to open during 2018/19.

• Norway will adjust to new staffing regulation

Full year 2017/18

2017/18 2016/17 Change

Net sales 1,998 1,725 15.8%

EBIT 162 98 65.3%

EBIT-margin 8.1% 5.7% 2.4 p.p.

Adj. EBIT 125 98 27.6%

Adj. EBIT-margin 6.3% 5.7% 0.6 p.p.

# of children 10,684 9,295 14.9%

Comments for the full year 2017/18



Fiscal year 2018/2019 – First quarter
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• Record number of students, 15.7 percent growth
• Strong start in the Upper Secondary school

segment. 13,500 new students enrolled. Three 
new schools opened

• A review of the brand portfolio during last year
has resulted in fewer brands with more distinct
profiles. 

• International Preschool segment has opened six 
new units. 

• Continued market and volume decline in the 
Adult Education segment. Capacity and cost
adjustments are not yet sufficient.

• The Pre- and Compulsory School segment is on 
par with last year and continues to focus on 
turning around a handful of units.

• Quality Report for 2017/18 to be published 
shortly



Fiscal year 2018/2019 – First quarter
Decline in Adult Education segment puts pressure on EBIT
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Key figures for Q1 2018/19

2018/19 2017/18 Change

# of Students 78,770 68,098 15.7%

Net sales 2,343 2,037 15.0%

EBIT 58 80 -27,5%

EBIT-margin 2.5% 3.9% -1.4 p.p.

Adj. EBIT 52 82 -36.6%

Adj. EBIT margin 2.2% 4.0% -1.8 p.p.

Earnings after 
tax 31 51 -39.2%

Earnings per 
share 1), SEK

0.30 0.54 -44.8%

Cash flow from 
operations -219 142 n/a

1) Earnings per share before dilution and based on average number of shares during 
the period. 

Comments for Q1 2018/19

• The July to September period is naturally 
the weakest quarter of the year due to the 
summer period.

• Student numbers grew with 15.7 percent in 
school segments, 4.8 percent organically. 

• Growth in net sales was boosted by 
strategic acquisitions but hampered by 
decline in adult segment. Total organic 
growth including bolt-ons amounted to 2.8 
percent.

• Adjusted EBIT declined by SEK 29 million 
compared to last year.

• Cash flow from operations was SEK 361 
million lower in the period. Primarily an 
effect of net working capital effect.



Group EBIT excluding Adult Education
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19
56

149

27

133

416

37

102

235

547

0

100

200

300

400

500

600

83

Q2Q1 Full yearQ3 Q4

172172 163

387

2015/16 2016/17 2017/18

School business delivers stable EBIT development



Fiscal year 2018/2019 – First quarter
Negative development of new working capital impacts financial position
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2 629
2 342

2 133 2 179

2 649

3,3
3,1

2,5 2,4

2,9

14/15 15/16 16/17 17/18 Q1 18/19

Net debt Net debt / Adj. EBITDA

Key figures per September 30 2018

2018/19
30 Sep

2017/18
30 Sep Change

Total equity 4,249 3,487 21.9%

Net debt 2,649 2,075 27.7%

Adj. net debt1) 2,012 1,488 35.2%

Capital 
employed 7,316 6,202 18.0%

Equity ratio 44.3% 42.6% 1.7 p.p.

Net debt and Net debt / Adj. EBITDA

Max 3.0

1)  Adjusted Net Debt excludes real estate loans, purpose being to show the 
amount of net debt required to finance operations



Financial performance
Margin affected by wage inflation and downturn in adult education

Financial targets

• Adj. EBIT margin of 7-8% over timeProfitability 7-8% 5.8%*
(6.2%)

• Annual revenue growth rate of 5-7% including 
organic growth and smaller bolt-on acquisitions 
but excluding larger strategic acquisitions and 
FX

Growth 5-7% 4.7%*
(5.8%) 

• Net debt / adj. EBITDA below 3.0x
• Leverage may temporarily, exceed the 

maximum level

Capital 
structure <3.0x 2.9x

(2.4x)

• Free cash flow primarily to be reinvested 
• Excess cash distributed to the shareholders 

while still maintaining quality and leverage 
targets

Use of free 
cash flow n.a.

No 
dividend 
proposed

Q1/R12M 
(FY 17/18)

* Q1R12 vs FY17/18
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TACK FÖR 
ATT NI 
LYSSNADE!



Ordförande Revisionsutskottet

Pia Rudengren



Ordförande Ersättningsutskottet

Thomas Berglund



Ordförande Kvalitetsutskottet

Silvija Seres 
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AcadeMediamodellen förenar 
alla våra verksamheter  

• Gemensam övertygelse att kvalitet 
lönar sig 

• Gemensam kvalitetsdefinition, mål 
och resultatindikatorer

• Gemensam uppföljning och 
utvärdering

• Gemensam plattform för kvalitets-
och utvecklingsarbetet som 
möjliggör lärande och erfarenhets-
utbyte mellan verksamheterna



Kvalitetsuppföljningar inom utbildningssektorn 
är mångfacetterade och komplexa…

Förskola Grundskola

VuxenutbildningGymnasium
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AcadeMediamodellen och finkalibrig uppföljning 
ger god kontroll på kvalitetsresultaten 

Rekommendationsgrad

0,23 0,19

0,37

0,10

0,0
0,1
0,2
0,3
0,4

Samtliga elever

Gymnasiets förädlingsvärden

2014 2015 2016 2018

Positivt 
SALSA; 

49%
Negativt 
SALSA; 

51%

SALSA

60%

80%

Andel elever som når lägst 
betyget E i alla ämnen

AcadeMedia Riket

0%
10%
20%
30%
40%
50%

Lägre Högre Lägre Högre Lägre Högre

Engelska Matematik Svenska

Korrelation mellan nationella
prov och betyg

AcadeMedia Riket
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AcadeMedias kvalitetsrapport 2017/18

• Kvalitetsresultat för 
AcadeMedias förskolor, 
grundskolor, gymnasieskolor 
och vuxenutbildning

• Pågående och planerat 
kvalitets- och utvecklingsarbete 
för respektive skolform

• Prioriterade utvecklingsområden 
för koncernen som helhet och 
respektive skolform



8. Framläggande av årsredovisning och 
revisionsberättelse samt koncern-
redovisning och koncernrevisionsberättelse



Vår revision av
AcadeMedia AB-koncernen
räkenskapsår 2017-2018
Årsstämma 22 november 2018

•www.pwc.com

Patrik Adolfson
Huvudansvarig revisor



PwC

Revisionens syfte och omfattning

 Vårt första år som revisorer i 
AcadeMedia

 Vår uppgift är att granska, 
bedöma och uttala oss om 
AcadeMedia redovisning och 
förvaltning

 Granskning av Q3-rapport 
samt årsbokslut och
årsredovisning

 Granskning av 
bolagsstyrningsrapporten, 
hållbarhetsrapporten och 
ersättningar till ledande 
befattningshavare

22 november 2018

Patrik Adolfson
Huvudansvarig

Lead Team
Eva Medbrant

Medrevisor
Hanna Hoffman

Koncernsamordnare

 Kontinuerlig utvärdering och 
årlig försäkran av att PwC är 
opartiska och självständiga



PwC

AcadeMedia räkenskaper
Särskilt betydelsefulla områden 2017/2018

 Värdering av goodwill och 
andra immateriella 
tillgångar

 Intäkter inom segmentet 
vuxenutbildning

 Redovisning av 
personalrelaterade 
kostnader

 Redovisning hänförligt till 
förvärvet av Vindora

 Andra fokusområden
− Intern kontroll, rutiner och 

processer
− VDs och styrelse 

förvaltning
− Finansiell rapportering: 

Efterlevnad av IFRS och 
andra krav på finansiell 
rapportering

Utdrag ur AcadeMedia AB årsredovisning 2017/2018 (sid 66 och 67)

22 november 2018



PwC 22 november 2018

Utdrag ur AcadeMedia ABs årsredovisning 2017/2018

Revisionsberättelse 2017/2018 – våra uttalanden



PwC 22 november 2018

Utdrag ur AcadeMedia ABs årsredovisning 2017/2018

• Årsredovisningen och 
koncernredovisningen har 
upprättats enligt gällande lagar och 
regler

Revisionsberättelse 2017/2018 – våra uttalanden



PwC 22 november 2018

Utdrag ur AcadeMedia ABs årsredovisning 2017/2018

• Årsredovisningen och 
koncernredovisningen har 
upprättats enligt gällande lagar och 
regler

Vi tillstyrker att årsstämman

• fastställer resultat- och balans-
räkningarna för moderbolaget och 
koncernen

Revisionsberättelse 2017/2018 – våra uttalanden



PwC

Revisionsberättelse 2017/2018 – våra uttalanden

22 november 2018

Utdrag ur AcadeMedia ABs årsredovisning 2017/2018

• Årsredovisningen och 
koncernredovisningen har 
upprättats enligt gällande lagar och 
regler

Vi tillstyrker att årsstämman

• fastställer resultat- och balans-
räkningarna för moderbolaget och 
koncernen

Vi tillstyrker att årsstämman

• disponerar vinsten enligt 
styrelsens förslag

• beviljar ansvarsfrihet för 
styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören



Tack!



9. Beslut om fastställande av resultat-
räkning och balansräkning samt koncern-
resultaträkning och koncernbalansräkning



10. Beslut om dispositioner beträffande 
bolagets resultat enligt den 
fastställda balansräkningen

• Styrelsens förslag innebär att 
bolagets resultat balanseras i ny 
räkning och att någon utdelning 
inte lämnas



11. Beslut om ansvarsfrihet för 
styrelseledamöterna och 
verkställande direktören

• Till protokoll tas att aktieägande 
styrelseledamöter och verkställande 
direktör, som är upptagna i 
röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt 
det avsåg styrelseledamoten eller den 
verkställande direktören själv



12. Valberedningens redogörelse 
angående punkt 12-15



12. Fastställande av antalet styrelse-
ledamöter och antalet revisorer



13. Fastställande av arvoden 
åt styrelsen och revisorerna



14. Val av styrelseledamöter 
och revisorer

Förslag till beslut:
• Valberedningen för AcadeMedia AB (publ), som 

består av Rune Andersson (Mellby Gård och 
valberedningens ordförande), Anders Bülow 
(styrelsens ordförande, adjungerad), Erik 
Durhan (Nordea Fonder) och Ulrika Danielsson 
(Andra AP-fonden) föreslår följande:

• att samtliga styrelseledamöter Johan 
Andersson, Thomas Berglund, Anders Bülow, 
Anki Bystedt, Pia Rudengren, Silvija Seres och 
Håkan Sörman omväljs samt att Anders Bülow 
väljs till styrelseordförande, och Thomas 
Berglund till vice ordförande i styrelsen.

• att PricewaterhouseCoopers AB omväljs till 
bolagets revisor (byråval) med önskemål att 
Patrik Adolfsson fungerar som huvudansvarig 
revisor, vilket överensstämmer med 
revisionsutskottets rekommendation



15. Beslut om principer för 
utseende av valberedning



16. Styrelsens förslag till beslut om 
riktlinjer för ersättning till 
ledande befattningshavare



17. Styrelsens förslag till beslut om riktad 
emission av konvertibler och 
godkännande av ett långsiktigt 
incitamentsprogram (Konvertibelprogram 2019/2023) 



18. Styrelsens förslag till beslut om 
bemyndigande för styrelsen att 
besluta om emission av aktier



19. Stämmans avslutande

För- och 
grundskola

Internationell förskola

Gymnasium

Vuxenutbildning
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