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VIKTIG INFORMATION OM NASDAQ FIRST NORTH 
Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats (s.k. handelsplattform eller MTF) som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma 

juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North regleras av Nasdaq First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel 
på en reglerad marknad. En placering i ett bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North kan därför vara mer riskfylld än en placering i ett bolag vars aktier 

handlas på en reglerad marknad. Samtliga bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North har en Certified Adviser som övervakar att regelverket 
efterlevs. Det är börsen (Nasdaq Stockholm AB) som godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North. Seafire AB (publ) har utsett Eminova 

Fondkommission AB till Certified Adviser. 
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VIKTIG INFORMATION

Denna bolagsbeskrivning (”Bolagsbeskriv-
ningen”) har upprättats med anledning av 
att styrelsen för Seafire AB (publ) (”Seafire” 
eller ”Bolaget”), har beslutat att ansöka om 
att Bolagets aktier ska tas upp till handel 
på Nasdaq First North Sweden (”Nasdaq 
First North”) som är en så kallad handels-
plattform eller MTF som inte har samma 
juridiska status som en reglerad marknad. 
Med ”Koncernen” avses den koncern vari 
Seafire AB (publ) är moderbolag tillsammans 
med de dotterbolag som ingår i koncernen. 
Med ”Certified Adviser” avses Eminova 
Fondkommission AB (”Eminova”) som 
utsetts till Bolagets Certified Adviser på 
Nasdaq First North. 

Seafires aktier är per dagen för Bolagsbe-
skrivningen upptagna till handel på NGM 
Nordic MTF. Sista dag för handel i Seafires 
aktier på NGM Nordic MTF är beräknad till 
den 24 juli 2019 och första dag för handel 
på Nasdaq First North är beräknad till den 
25 juli 2019. Seafires aktier handlas på 
NGM Nordic MTF under kortnamnet SEA 
MTF och kommer vid notering på Nasdaq 
First North att handlas under kortnamnet 
SEAF.

Bolagsbeskrivningen utgör inget prospekt i 
enlighet med vad som definieras i bestäm-
melserna i 2 kap. lagen (1991:980) om 
handel med finansiella instrument, Europa-
parlamentets och Rådets direktiv 2003/71/
EG (”Prospektdirektivet”) och EU-kommissi-
onens förordning (EG) nr. 809/2004 och har 
varken granskats, registrerats eller godkänts 
av Finansinspektionen. 

Bolagsbeskrivningen har enbart upprättats 
i samband med en ansökan om upptagande 
till handel av aktierna i Seafire på Nasdaq 
First North och innehåller inte något 
erbjudande till allmänheten om att teckna 
eller på annat sätt förvärva aktier eller 
andra finansiella instrument i Bolaget, 
vare sig i Sverige eller i någon annan 
jurisdiktion. Bolagsbeskrivningen, eller i 
övrigt till Bolagsbeskrivningen hänförligt 
material, får ej distribueras eller publiceras 
i någon jurisdiktion annat än i enlighet 
med gällande lagar och regler. Mottagaren 
av Bolagsbeskrivningen är skyldig att 
informera sig om och följa dessa restriktio-
ner, och får inte publicera eller distribuera 
Bolagsbeskrivningen i strid med tillämpliga 
lagar och regler. Åtgärder i strid med dessa 
restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig 
värdepapperslagstiftning. 

Aktierna i Seafire har inte registrerats och 
kommer inte att registreras enligt United 
States Securities Act från 1933 i dess nuva-
rande lydelse (”U.S. Securities Act”) eller 
värdepapperslagstiftningen i någon delstat 
eller annan jurisdiktion i USA och får inte 
erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, 
direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom 
enligt ett tillämpligt undantag från, eller 
genom en transaktion som inte omfattas av, 
registreringskraven i U.S. Securities Act och 
i enlighet med värdepapperslagstiftningen 
i relevant delstat eller annan jurisdiktion i 
USA. Aktierna i Seafire har varken godkänts 
eller underkänts av amerikanska Securities 
and Exchange Commission, någon delstatlig 

värdepappersmyndighet eller annan 
myndighet i USA. Inte heller har någon 
sådan myndighet bedömt eller uttalat sig 
om riktigheten eller tillförlitligheten av 
Bolagsbeskrivningen. Att påstå motsatsen 
är en brottslig handling i USA.

Framåtriktade uttalanden

Bolagsbeskrivningen innehåller vissa 
framåtriktade uttalanden och åsikter. Fram-
åtriktade uttalanden är uttalanden som inte 
relaterar till historiska fakta och händelser 
och sådana uttalanden och åsikter som rör 
framtiden och som, till exempel, innehåller 
formuleringar som ”tror”, ”beräknar”, 
”förutser”, ”förväntar”, ”antar”, ”prognos-
tiserar”, ”avser”, ”skulle kunna”, ”kommer 
att”, ”bör”, ”borde”, ”enligt uppskattningar”, 
”har åsikten”, ”kan”, ”planerar”, potentiell”, 
”förutsäger”, ”planlägger”, ”såvitt känt” 
eller liknande uttryck, där avsikten är att 
identifiera ett uttalande som framåtriktat. 
Detta gäller, framförallt, uttalanden och 
åsikter i Bolagsbeskrivningen som behand-
lar kommande ekonomisk avkastning, planer 
och förväntningar för Bolagets verksamhet 
och styrning, framtida tillväxt och lönsam-
het samt den generella ekonomiska och 
juridiska miljön och andra frågeställningar 
som rör Bolaget.

Framåtriktade uttalanden baseras på 
beräkningar och antaganden som görs på 
grundval av vad Bolaget känner till per 
dagen för Bolagsbeskrivningen. Sådana 
framåtriktade uttalanden påverkas av risker, 
osäkerheter och andra faktorer som kan 
leda till att de faktiska resultaten, inklusive 
Bolagets kassaflöde, finansiella ställning och 
rörelseresultat, kommer att skilja sig från 
resultaten, eller inte kommer att uppfylla 
de förväntningar som uttryckligen eller 
underförstått har antagits eller beskrivits i 
dessa uttalanden, eller visar sig vara mindre 
gynnsamma än resultaten som uttryckligen 
eller underförstått har antagits eller beskri-
vits i dessa uttalanden. På motsvarande 
sätt bör potentiella investerare inte sätta 
orimligt hög tilltro till dessa framåtriktade 
uttalanden och de rekommenderas starkt 
att läsa Bolagsbeskrivningen i sin helhet. 
Bolaget kan inte lämna garantier för den 
framtida riktigheten hos de presenterade 
åsikterna eller huruvida de förutspådda 
utvecklingarna faktiskt kommer att inträffa. 

Med anledning av de risker, osäkerheter 
och antaganden som sammanhänger med 
framåtriktade uttalanden, är det möjligt 
att de i Bolagsbeskrivningen nämnda 
framtida händelserna inte kommer att 
inträffa. De framåtriktade uppskattningar 
och förhandsberäkningar som härstammar 
från tredjepartsstudier och hänvisas till i 
Bolagsbeskrivningen kan visa sig vara inkor-
rekta. Faktiska resultat, genomförande eller 
händelser kan skilja sig i betydande grad 
från vad som angetts i sådana uttalanden 
till följd av, utan begränsning: ändringar 
av allmänna ekonomiska förhållanden, 
framför allt ekonomiska förhållanden på 
marknader där Bolaget verkar, ändrade 
räntenivåer, ändrade valutakurser, ändrade 
konkurrensnivåer, ändringar i lagar och 
förordningar samt förekomsten av olyckor 
eller miljöskador.

Efter dagen för publiceringen av Bolags-
beskrivningen kommer Bolaget inte, om 
det inte föreskrivs enligt lag eller i Nasdaq 
First Norths regelverk för emittenter, att 
uppdatera framåtriktade uttalanden eller 
anpassa dessa framåtriktade uttalanden 
efter faktiska händelser eller utvecklingar. 

Bransch- och marknadsinformation

Bolagsbeskrivningen innehåller information 
om Bolagets geografiska marknader och 
produktmarknader, marknadsstorlek, 
marknadsandelar, marknadsställning och 
annan marknadsinformation hänförlig till 
Seafires verksamhet och marknad. Om inte 
annat anges är sådan information baserad 
på Bolagets analys av flera olika källor, 
däribland statistik och information från 
externa bransch- eller marknadsrapporter, 
marknadsundersökningar, offentligt 
tillgänglig information samt kommersiella 
publikationer.

Bransch- och marknadspublikationer anger 
generellt att informationen i publikationen 
har erhållits från källor som bedöms vara 
tillförlitliga, men att korrektheten och 
fullständigheten i informationen inte kan 
garanteras. Bolaget har inte på egen hand 
verifierat, och kan därför inte garantera 
korrektheten i, den marknadsinformation 
som finns i Bolagsbeskrivningen och som 
har hämtats från eller härrör ur dessa 
marknadspublikationer. 

Marknadsinformation och marknadsstatistik 
är till sin natur framåtblickande, föremål för 
osäkerhet, kan komma att tolkas subjektivt 
och reflekterar inte nödvändigtvis faktiska 
eller framtida marknadsförhållanden. Sådan 
information och statistik är baserad på 
marknadsundersökningar, vilka i sin tur är 
baserade på urval och subjektiva tolkningar 
och bedömningar, däribland bedömningar 
om vilken typ av produkter och transaktio-
ner som borde omfattas av den relevanta 
marknaden, både av de som utför under-
sökningarna och respondenterna. 

Innehållet på Bolagets webbplats eller 
webbplatser som tillhör tredje part och 
som hänvisas till häri utgör inte en del av 
Bolagsbeskrivningen. 

Presentation av finansiell information 

De siffror som redovisas i Bolagsbeskriv-
ningen har, i vissa fall, avrundats och därför 
summerar inte nödvändigtvis tabellerna 
i Bolagsbeskrivningen. Alla finansiella 
belopp anges i svenska kronor (”SEK”) 
om inte annat anges. Med ”TSEK” avses 
tusen svenska kronor och med ”MSEK” 
avses miljoner svenska kronor. Vidare har, 
om inget annat uttryckligen anges, ingen 
finansiell information i Bolagsbeskrivningen 
reviderats eller granskats av Bolagets 
revisor. Finansiell information i Bolagsbe-
skrivningen som rör Bolaget och som inte 
ingår i den reviderade informationen eller 
har granskats av Bolagets revisor enligt vad 
som anges här, härstammar från Bolagets 
internredovisning och rapporteringssystem.
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PRELIMINÄR TIDPLAN
Sista dag för handel på NGM Nordic MTF  24 juli 2019
Första dag för handel på Nasdaq First North  25 juli 2019

ÖVRIGT
ISIN-kod     SE0009779796
Kortnamn (ticker) på Nasdaq First North  SEAF

VIKTIGA DATUM
Delårsrapport 2    22 augusti 2019
Delårsrapport 3    23 oktober 2019
Bokslutskommuniké 2019   18 februari 2020
Årsstämma 2020    28 april 2020

DEFINITIONER
”Bolagsbeskrivningen”   avser denna bolagsbeskrivning
”Euroclear”    avser Euroclear Sweden AB, org.nr 556112-8074 
”Followit Sweden”    avser Followit Sweden AB, org.nr 556569-4287
”Hedén Group”    avser Hedén Group AB, org.nr 559060-2073
”GDPR”     avser EU:s dataskyddsförordning
”Koncernbolag” eller ”Koncernbolagen”  avser vart och ett eller samtliga av Bolaget och Portföljbolagen
“IFRS”      avser International Financial Reporting Standards
“Koden”      avser svensk kod för bolagsstyrning
”Koncernen”    avser Bolaget och Portföljbolagen
”Linguacom”    avser Lingua Communication Nordic AB, org.nr 556863-9628
”Långivaren”    avser Scandinavian Credit Fund I AB (publ)
”MSEK”     avser miljoner svenska kronor
”Nasdaq First North”    avser Nasdaq First North Sweden
”Nordbutiker”    avser Nordbutiker i Sverige AB, org.nr 556908-9385
”Portföljbolag” eller ”Portföljbolagen”  avser vart och ett eller samtliga av Bolagets dotterbolag Hedén Group,  
     Followit Sweden, Linguacom, Åkerstedts Verkstads och Nordbutiker
”SEK”     avser svenska kronor
”TSEK”     avser tusen svenska kronor
”Åkerstedts Verkstads”   avser Åkerstedts Verkstads Aktiebolag, org.nr 556172-8030
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BRANSCH- OCH VERKSAMHETSRELATERADE RISKER
Makroekonomiska faktorer
Seafires portföljbolag är verksamma i olika branscher. Seafire är beroende av 
att de produkter och tjänster som produceras och erbjuds av Portföljbolagen 
är efterfrågade, vilket i sin tur beror på faktorer som funktionalitet, kvalitet, pris 
samt den allmänna marknadsefterfrågan. Efterfrågan påverkas i hög grad av 
makroekonomiska faktorer som ligger utanför Bolagets kontroll och efterfrågan på 
Portföljbolagens produkter och tjänster kan vara avsevärt lägre i en lågkonjunktur.

Förhållanden för ekonomin i stort och på den globala kapitalmarknaden påverkar 
respektive Portföljbolags verksamhet, resultat och finansiella ställning. Faktorer 
som bland annat inflation, konsumtion, andel företagsinvesteringar samt volatilitet 
påverkar det ekonomiska och således det affärsmässiga klimatet. En försvagning 
av dessa förutsättningar på samtliga eller vissa av de marknader som Koncernen 
är verksam på kan medföra väsentliga negativa effekter på Bolagets verksamhet, 
resultat och finansiella ställning.

Konkurrens
Koncernen verkar inom branscher som kännetecknas av marknadskonkurrens. 
Vissa konkurrenter utgörs av aktörer med större finansiella, tekniska, 
marknadsföringsmässiga och organisatoriska resurser. Respektive Portföljbolags 
framtida konkurrenssituation är bland annat beroende av dess förmåga att möta 
befintliga och framtida marknadsbehov. Det finns en risk att Koncernen inte 
framgångsrikt kommer kunna utveckla och/eller leverera nya konkurrenskraftiga 
varor och tjänster eller att kostnadskrävande investeringar eller prissänkningar 
behöver genomföras för att anpassa verksamheten till konkurrenssituationen.

En ökad konkurrens från befintliga eller nya aktörer och/eller en försämrad 
förmåga hos Portföljbolagen att möta efterfrågan kan medföra väsentliga negativa 
effekter på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Risker relaterade till teknologisk utveckling
För att respektive Portföljbolag ska förbli konkurrenskraftigt måste den 
teknologiska utvecklingen efterföljas särskilt vid eventuella teknikskiften i 
respektive bransch. Koncernen måste fortsätta lansera nya produkter och 
tjänster samt öka och förbättra funktionaliteten, egenskaperna och kvaliteten hos 
befintliga produkter eller tjänster. Sådan anpassning är förenad med kostnader 
som kan vara väsentliga och påverkas av faktorer som helt eller delvis ligger 
utanför Bolagets kontroll. Det innebär att nivån och tidpunkten för framtida 
rörelsekostnader och kapitalbehov för att följa med i denna utveckling kan 
avvika väsentligt från nuvarande uppskattningar. Bristande förmåga att efterfölja 
den teknologiska utvecklingen och kostnader hänförliga till detta kan medföra 
väsentliga negativa effekter på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella 
ställning.

I detta avsnitt anges några av de risker som kan få betydelse för Seafires 
och Koncernens verksamhet och framtida utveckling. Riskfaktorerna är inte 
uttömmande och inte heller rangordnade efter sannolikhet, betydelse eller 
potentiell påverkan på Bolagets och Koncernens verksamhet, resultat eller 
finansiella ställning. Följaktligen skulle ytterligare riskfaktorer som för närvarande 
inte är kända eller som för tillfället inte anses vara betydande också kunna 
väsentligt påverka Bolagets och Koncernens verksamhet, resultat eller finansiella 
ställning. Värdet på en investering i Seafire kan komma att påverkas väsentligt 
om någon av de angivna riskfaktorerna förverkligas. Investerare uppmanas därför 
även att beakta övrig information i Bolagsbeskrivningen i dess helhet, göra en 
allmän omvärldsbedömning samt göra sin egen bedömning av angivna och andra 
potentiella riskfaktorers betydelse för Bolaget och Koncernens verksamhet och 
framtida utveckling.

RISKFAKTORER
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Myndighetskrav, lagar och andra 
regelverk
Portföljbolagen är verksamma inom 
teknikområden som bl.a. mobil- och 
radioteknik, vilka kräver att Koncernen 
följer lagar och förordningar som är 
tillämpliga på respektive marknad. 
Vidare levererar vissa av Portföljbolagen 
produkter till offentliga aktörer i olika 
länder samt är i viss utsträckning 
beroende av certifieringar, vilket innebär 
att Portföljbolagen bland annat är 
skyldiga att iaktta regler om förbud 
mot mutor och annan korruption samt 
från tid till annat regelverk för offentlig 
upphandling. Förekomsten av korruption 
eller andra liknande oegentligheter 
eller brott mot eller underlåtenhet 
att efterleva regleringar och lagar 
i respektive marknad kan medföra 
väsentliga negativa effekter på Bolagets 
verksamhet, resultat och finansiella 
ställning.

Av Portföljbolagens försäljning hänför 
sig cirka 50 MSEK1, motsvarande cirka 
251 procent av Portföljbolagens totala 
försäljning, till export. Nya regleringar 
till följd av införandet av handelshinder 
som tullavgifter och försäljningstillstånd 
kan medföra väsentliga negativa effekter 
på Bolagets verksamhet, resultat och 
finansiella ställning.

Followit Sweden AB:s ("Followit 
Sweden") produkter liksom vissa av 
Hedén Group AB:s ("Hedén Group") 
produkter klassas som farligt gods vid 
transporter. Vidare omfattas vissa av 
Portföljbolagens produkter av krav 
på CE-märkning samt miljökrav enligt 
direktivet 2011/65/EU. Detta innebär 
att vissa grundläggande krav ställs på 
Portföljbolagens produkter. Bristande 
efterlevnad av krav relaterade till CE-
märkning kan leda till ökade kostnader 
förenade med uppdatering av produkter, 
produktionsstopp, försenade leveranser 
och allmän badwill m.m. Exempelvis 
framkom under 2017, i samband med 
en genomgång av Hedén Groups 
produktsortiment med kvalitetskonsult, 
att Hedén Group inte hade CE-märkt 
sina produkter i tillräcklig omfattning 
och att produkterna inte heller i alla 
avseenden uppfyllde de miljökrav 
som uppställdes på produkterna 
vilket medförde kostnader för att 
åtgärda bristerna. Bristande förmåga 

att efterfölja myndighetskrav, lagar 
och andra regelverk samt badwill och 
kostnader hänförliga till detta kan 
medföra väsentliga negativa effekter 
på Bolagets verksamhet, resultat 
och finansiella ställning. Ökade krav 
och regleringar kan vidare innebära 
försämrade förutsättningar för avsättning 
av Portföljbolagens produkter. 

Risker relaterade till företagsförvärv 
och utveckling av portföljbolag
En väsentlig del i Seafires strategi är att 
växa genom förvärv av nya portföljbolag. 
Det finns en risk att Seafire inte 
kommer kunna identifiera lämpliga 
förvärvsobjekt eller genomföra förvärv 
till godtagbara villkor. Att genomföra 
företagsförvärv är därutöver ofta en 
omfattande och komplicerad process 
som medför kostnader för till exempel 
finansiering samt legala, finansiella och 
andra rådgivare. En avsevärd del av 
sådana förvärvsrelaterade kostnader 
belastar Bolaget även om ett förvärv 
inte skulle fullföljas. Detta kan medföra 
väsentliga negativa effekter på Bolagets 
verksamhet, resultat och finansiella 
ställning. Vidare är företagsförvärv 
förenade med risker hänförliga till 
det förvärvade bolaget. Det finns 
en risk att eventuella problem som 
exempelvis kundförluster, regulatoriska 
bekymmer eller oförutsedda utgifter 
inte upptäcks vid en genomgång av 
förvärvsobjekt inför förvärvet, eller att 
fullgott skydd för sådana problem inte 
erhålls i aktieöverlåtelseavtalet. Även vid 
övertagande av det förvärvade bolaget 
kan problem uppstå som medför att 
de förväntade integrationskostnaderna 
blir högre än väntat och att hänförlig 
förvärvskostnad således överstiger det 
förvärvade värdet. Brister i förvärvade 
bolag eller misslyckad integration kan 
vidare leda till att hela Koncernens rykte 
skadas. Samtliga nämnda händelser 
kan medföra en negativ effekt både 
på Bolagets verksamhet, resultat och 
finansiella ställning. 

Vid sidan om företagsförvärv bygger 
Bolagets strategi på att driva tillväxt 
organiskt genom utveckling av 
portföljbolag. De befintliga Portfölj-
bolagen är förhållandevis små vad 
gäller organisation och finansiella 
resurser men har enligt Bolaget stor 
tillväxt- och utvecklingspotential. 

Bolagets strategi bygger på att ta till vara 
utvecklingspotentialen och skapa värden 
genom att bland annat vara en aktiv 
operationell ägare samt att tillhandahålla 
resurser i form av kompetens och 
finansiering för marknads-, sälj- och 
produktutveckling. Om Bolaget 
misslyckas med utvecklingen såvitt avser 
ett eller flera portföljbolag så kan det 
medföra väsentliga negativa effekter 
på Bolagets verksamhet, resultat och 
finansiella ställning.

Risker relaterade till organisationens 
storlek och beroende av 
nyckelanställda
Bolagets organisation är idag 
förhållandevis liten och förmågan 
att vara en aktiv operationell ägare 
är således begränsad. Om Bolaget 
inte lyckas rekrytera och behålla 
erforderlig personal för att kunna 
förvalta Portföljbolagen i enlighet 
med Bolagets strategi och affärsplan 
kan detta begränsa Bolagets tilltänkta 
förvärvs- och tillväxttakt vilket i sin 
tur kan medföra väsentliga negativa 
effekter för Bolagets verksamhet, 
resultat och finansiella ställning. Vidare 
är respektive Portföljbolags framtida 
framgångar beroende av förmågan att 
kunna rekrytera, behålla och fortsätta 
motivera sina medarbetare och särskilt 
nyckelanställda. Om nyckelpersoner 
lämnar Bolaget eller dess portföljbolag 
och lämpliga efterträdare inte kan 
rekryteras i tid eller till rimliga kostnader 
kan detta medföra väsentliga negativa 
effekter på Bolagets verksamhet, resultat 
och finansiella ställning.

Otillräcklig intern rapportering och 
kontroll
Om Bolagets rutiner för intern 
rapportering och intern kontroll samt 
bolagsstyrning inte implementeras eller 
tillämpas korrekt finns risk för att Bolaget 
och dess portföljbolag inte kan leverera 
erforderlig finansiell information, 
effektivt övervaka Portföljbolagens 
fortsatta drift samt i övrigt efterfölja 
gällande lagar och andra tillämpliga 
regelverk för noterade bolag. Denna risk 
ökar i takt med att antalet portföljbolag 
och därmed storleken på Koncernens 
organisation ökar. Sådana brister kan 
medföra väsentliga negativa effekter 
på Bolagets verksamhet, resultat och 
finansiella ställning.

RISKFAKTORER
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Risker relaterade till bolagets tidigare 
verksamhet
Bolaget har tidigare drivit verksamhet 
under firman Followit Holding AB 
(publ) innan Bolaget genom ett så kallat 
omvänt förvärv i december 2016 blev 
vad som idag är Seafire. I samband 
med det förändrades styrelsen och 
ledningen i Bolaget. Det kan därför 
finnas förpliktelser eller risker för krav 
eller anspråk hänförliga till Bolagets 
tidigare verksamhet som nuvarande 
styrelse och ledning inte fått kännedom 
om. Om sådana förpliktelser skulle 
uppdagas och/eller krav eller anspråk 
skulle uppkomma kan det medföra 
väsentliga negativa effekter på Bolagets 
verksamhet, resultat och finansiella 
ställning.

Tvister
Bolaget har tidigare varit inblandat i 
tvister samt framställt krav på grund av 
garantibrott enligt aktieöverlåtelseavtal. 
Det finns en risk för att Bolaget även 
i framtiden blir inblandat i tvister eller 
blir föremål för olika typer av krav inom 
ramen för den löpande verksamheten. 
Tvister, krav, utredningar och processer 
av denna typ kan vara tidskrävande, 
störa den löpande verksamheten, 
innefatta stora skadestånd och leda till 
betydande kostnader. Givet osäkerheten 
i rättstvister finns det en risk att framtida 
tvister, krav, utredningar och processer 
kan medföra väsentliga negativa effekter 
på Bolagets verksamhet, resultat och 
finansiella ställning. Exponering för 
tvister, böter eller andra åligganden 
som utfärdas av relevanta myndigheter 
kan dessutom påverka Koncernens 
rykte och renommé, vilket kan medföra 
väsentliga negativa effekter på Bolagets 
verksamhet, resultat och finansiella 
ställning, även om de direkta finansiella 
effekterna inte skulle vara betydande.

Produktansvar och 
produktåterkallande
Majoriteten av Portföljbolagen 
utvecklar, producerar och/eller säljer 
produkter av olika slag. Nämnda 
Portföljbolag kan därmed komma att 
exponeras för produktansvar och krav 
på produktåterkallande för det fall att 
användning av relevant Portföljbolags 
produkter inte håller standarden och/
eller uppges orsaka eller befaras 
kunna orsaka skador på person, djur 

eller egendom. Sådana konsekvenser 
kan medföra betydande finansiella 
åtaganden samt negativ publicitet. 
Vidare kan sådana konsekvenser ta tid 
i anspråk från Koncernens anställda 
vilket kan ha en negativ påverkan 
på verksamheten. Om Koncernen 
exponeras för produktansvar och krav på 
produktåterkallande kan detta medföra 
väsentliga negativa effekter på Bolagets 
verksamhet, resultat och finansiella 
ställning.

Leverantörsrisker
För att kunna tillverka, sälja och leverera 
varor och tjänster är majoriteten av 
Portföljbolagen beroende av externa 
leverantörer. Felaktiga, försenade eller 
uteblivna leveranser från leverantörer 
av olika slag kan innebära att ett 
Portföljbolags leveranser i sin tur 
försenas eller måste avbrytas eller 
på något sätt blir bristfälliga. Flera av 
Portföljbolagen är vidare beroende 
av specialiserade leverantörer för 
produktion av nyckelkomponenter, 
och byte av sådana leverantörer kan 
inbegripa avsevärda kostnader och 
risker. Samtliga nämnda risker kan 
medföra väsentliga negativa effekter 
på Bolagets verksamhet, resultat och 
finansiella ställning.

Immateriella rättigheter
Koncernens immateriella rättigheter 
består av varumärken, namn och 
domännamn i de jurisdiktioner där 
Koncernen bedriver verksamhet. 
Koncernen har dock inte registrerat 
samtliga varumärken som används för 
verksamheten. Det föreligger risk att 
Koncernen, exempelvis i samband med 
etablering på nya geografiska marknader, 
nya produktteknikområden eller inom 
nya verksamhetsområden, skulle kunna 
komma att göra, eller anklagas för att 
göra, intrång i tredje mans immateriella 
rättigheter. Bolaget kan i sådant fall bli 
indraget i tvister kring de immateriella 
rättigheterna. Detsamma gäller då 
tredje man skulle kunna komma att 
göra, eller anklagas för att göra, intrång i 
Koncernens immateriella rättigheter. Om 
Koncernens skydd för dess varumärken 
och namn inte är tillräckligt, eller 
Bolaget befinns göra intrång i tredje 
mans immateriella rättigheter, kan detta 
medföra väsentliga negativa effekter 
på Bolagets verksamhet, resultat och 
finansiella ställning.

Behandling av personuppgifter
Koncernen omfattas av EU:s 
dataskyddsförordning ("GDPR") och 
andra tillämpliga regler om dataskydd 
som reglerar hur och i vilka syften 
personuppgifter får hanteras. Koncernen 
behandlar personuppgifter avseende 
exempelvis anställda och kunder till 
Portföljbolag i sina IT-system. En stor del 
av försäljningen i Bolagets portföljbolag 
Nordbutiker i Sverige AB ("Nordbutiker") 
sker vidare direkt till konsument 
vilket medför att Nordbutiker i hög 
utsträckning hanterar personuppgifter 
inom ramen för sin verksamhet. Detta 
ställer särskilt höga krav på Koncernens 
rutiner för hantering av personuppgifter. 
Eventuella brott mot tillämplig 
dataskyddslagstiftning skulle kunna 
medföra bl.a. ökade kostnader för att 
tillse att IT-system uppfyller tillämpliga 
krav, administrativa sanktionsavgifter, 
skadeståndskrav, skada på Koncernens 
renommé genom negativ publicitet i 
media och förlorade affärsmöjligheter 
på grund av att anställda och kunder 
söker sig till konkurrenter. Om någon av 
nämnda risker infrias kan det medföra 
väsentliga negativa effekter på Bolagets 
verksamhet, resultat och finansiella 
ställning.

Kreditrisker
Kreditrisk innebär exponering mot 
förluster om en motpart inte kan 
infria sina finansiella åtaganden 
gentemot Koncernen. Per den 31 mars 
2019 uppgick Koncernens obetalda 
kundfordringar till 13,6 MSEK2. 
Om Koncernens motparter inte kan 
uppfylla sina finansiella åtaganden mot 
Koncernen kan det få en negativ effekt 
på Bolagets verksamhet, resultat och 
finansiella ställning.

Likviditetsrisk
Likviditetsrisk är risken för att Bolaget inte 
kan infria sina betalningsförpliktelser vid 
förfallotidpunkten utan att kostnaden för 
att erhålla betalningsmedel ökar avsevärt. 
Om Koncernens rörelsefinansiering visar 
sig vara otillräcklig kan detta medföra 
väsentliga negativa effekter på Bolagets 
verksamhet, resultat och finansiella 
ställning.

2 Avser kundfordringar för Koncernen, justerade för nedskrivningar och valutakursdifferenser.

RISKFAKTORER
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Ränterisk
Med ränterisk avses risken att 
förändringar i ränteläget påverkar 
Koncernens räntekostnader. Om de 
rådande räntenivåerna skulle förändras 
och/eller Bolaget misslyckas med att 
betala räntor i framtiden kan detta 
medföra väsentliga negativa effekter 
på Bolagets verksamhet, resultat och 
finansiella ställning.

Valutarisk
Valutarisk består i att valutakurs-
förändringar har en påverkan på 
Koncernens resultat och uppstår i 
anslutning till att transaktioner sker i 
utländsk valuta, vilka uppkommer då 
något Portföljbolag gör inköp respektive 
har försäljning i utländsk valuta. Cirka 
25 procent av Koncernens försäljning 
sker i utländsk valuta. Framtida 
valutasvängningar kan därför medföra 
väsentliga negativa effekter på Bolagets 
verksamhet, resultat och finansiella 
ställning.

Skatter och avgifter
Koncernen bedriver verksamhet 
och deklarerar i enlighet med dess 
tolkning av gällande skattelagstiftning, 
Skatteverkets föreskrifter och praxis 
samt andra tillämpliga skatteregler. 
Skatteverket eller motsvarande 
myndigheter i andra länder där 
Koncernen bedriver eller kan komma 
att bedriva verksamhet kan dock 
komma att göra andra bedömningar 
än de Koncernen gjort. Koncernens 
skattesituation kan som en följd av 
detta komma att förändras negativt. 
Dessutom kan Koncernen komma att 
bli föremål för eventuella retroaktiva 
justeringar som kan ha en negativ 
påverkan på Koncernens historiska 
beskattning. Det finns vidare en risk för 
att skattelagstiftning, föreskrifter och 
praxis kan komma att ändras, eventuellt 
med retroaktiv effekt. Bolaget riskerar 
i så fall att påföras tillkommande skatt, 
sociala avgifter och/eller skattetillägg. 
Om några av nämnda skatterisker infrias 
kan det medföra väsentliga negativa 
effekter på Bolagets verksamhet, resultat 
och finansiella ställning.

RISKER RELATERADE TILL AKTIEN
Aktiemarknadsrelaterade risker 
Risk och risktagande är en oundviklig 
faktor i aktieägande. Eftersom värdet 
på aktier kan komma att sjunka är det 
inte säkert att en investerare kommer 
att få tillbaka det investerade kapitalet. 
Aktiekursen för noterade aktier kan 
vidare vara mycket volatil och dess 
utveckling är beroende av en rad 
faktorer varav en del är bolagsspecifika 
och andra är knutna till aktiemarknaden 
som helhet. 

Risk för illikvid eller icke-fungerande 
handel med bolagets aktie
Aktierna i Seafire har sedan 
slutet av 2017 handlats på 
handelsplattformen NGM Nordic 
MTF och Bolaget har beslutat att 
ansöka om upptagande till handel av 
aktierna på handelsplattformen Nasdaq 
First North. Aktier som handlas på 
handelsplattformar har generellt lägre 
omsättning än aktier som handlas på 
reglerad marknad. Omsättningen i 
Seafires aktie kan variera under perioder, 
och har från tid till annan varit föremål 
för inaktiv och illikvid handel, och 
avståndet mellan köp- och säljkurser 
kan från tid till annan vara stort. Bolaget 
använder sig av en likviditetsgarant 
för att upprätthålla köp- och säljkurser 
samt köp- och säljvolym. Likviditeten 
i Bolagets aktie kan påverkas av 
ett antal olika interna och externa 
faktorer. Till de interna faktorerna hör 
bland annat förvärv av nya bolag och 
kvartalsvariationer. Till de externa 
faktorerna hör allmänna ekonomiska
 förhållanden, branschfaktorer, 
konjunktur samt ytterligare faktorer 
som inte är relaterade till Bolagets 
verksamhet. Det pris som aktierna 
handlas till påverkas av ett stort antal 
faktorer, varav några är specifika för 
Seafire och dess verksamhet medan 
andra är generella för noterade bolag. 
Upptagande till handel på Nasdaq 
First North bör inte tolkas som att det 
kommer att finnas en likvid marknad 
för aktierna. Det är inte möjligt att 
förutse om en aktiv handel i Bolagets 
aktie på Nasdaq First North kommer 
att utvecklas eller upprätthållas 
framgent. Om aktiv och likvid handel 

inte utvecklas, eller inte är varaktig, 
kan det innebära svårigheter för 
innehavare att avyttra aktier, snabbt eller 
överhuvudtaget.

Valutakursdifferenser kan ha en 
väsentligt negativ inverkan på 
värdet av aktieinnehav eller betalda 
utdelningar
Seafires aktie kommer endast att 
noteras i SEK och eventuella utdelningar 
kommer att betalas i SEK. Det innebär 
att aktieägare utanför Sverige kan 
få en negativ effekt på värdet av sitt 
aktieinnehav och eventuella utdelningar 
när dessa omvandlas till andra valutor 
om SEK minskar i värde mot den aktuella 
valutan.

Ägare med betydande inflytande
Nuvarande större aktieägare kommer 
att fortsätta ha möjlighet att i hög 
grad påverka utgången av frågor 
som framläggs till Seafires aktieägare 
för godkännande, inklusive val av 
styrelseledamöter och en eventuell 
ökning av aktiekapitalet, samgåenden 
eller försäljning av samtliga, eller 
nästan samtliga, Seafires tillgångar. 
Bolagets VD Johan Bennarsten äger 
per dagen för Bolagsbeskrivningen 
cirka 17 procent av aktierna och 
rösterna i Bolaget, personligen samt genom 
Sydsken AB och närstående, och styrelse 
och ledande befattningshavare äger 
per 3 juli 2019 sammanlagt cirka 30 
procent av aktierna och rösterna i 
Bolaget. Såvitt Seafire känner till finns 
det inga överenskommelser mellan 
de största aktieägarna. Oavsett detta 
sammanfaller de större aktieägarnas 
intressen kanske inte med Bolagets 
eller andra aktieägares intressen, och 
de större aktieägarna skulle kunna 
utöva inflytande över Seafire på ett sätt 
som inte främjar de andra aktieägarnas 
intressen på bästa sätt.

Befintliga aktieägares försäljning av 
aktier kan få kursen att sjunka
Kursen för Bolagets aktie kan sjunka 
om det sker omfattande försäljning av 
aktier i Bolaget, särskilt vid försäljningar 
gjorda av Bolagets styrelseledamöter, 
ledande befattningshavare och större 
aktieägare eller annars när ett större 

RISKFAKTORER



9

antal aktier säljs samtidigt. Säljarna 
av Bolagets portföljbolag Åkerstedts 
Verkstads Aktiebolags ("Åkerstedts 
Verkstads") och Nordbutiker har åtagit 
sig att, med vissa undantag och fram till 
och med den 7 juli respektive 5 oktober 
2019, inte sälja aktier eller på annat sätt 
ingå transaktioner med liknande effekt. 
Efter att tillämplig lock up-period har löpt 
ut, eller före utgången med ett skriftligt 
medgivande från Bolaget, kommer det 
stå nämnda aktieägare fritt att sälja sina 
aktier i Bolaget. Försäljning av stora 
mängder aktier i Bolaget över Nasdaq 
First North, eller uppfattningen om att 
sådan försäljning kan komma att ske, kan 
få kursen för Seafires aktie att sjunka.

Utspädning genom framtida 
nyemissioner
Seafire kan i framtiden, för att 
säkerställa kapital för fortsatt drift och 
expansion samt för genomförandet av 
förvärv, komma att behöva genomföra 
nyemissioner av aktier och/eller 
aktierelaterade instrument. Sådana 
emissioner kan komma att genom 
utspädning minska det relativa ägandet 
och röstandelen samt vinsten per aktie 
för de aktieägare i Bolaget som inte 
deltar i aktuell emission. Vidare kan 
eventuella framtida nyemissioner komma 
att få negativ effekt på priset på Bolagets 
aktie.

Framtida utdelning
Seafires möjlighet att lämna utdelning 
till sina aktieägare beror på Bolagets 
framtida intjäning, finansiella ställning, 
kassaflöden, behov av rörelsekapital, 
kostnader för investeringar och/eller 
förvärv samt andra faktorer. Bolaget kan 
således inte göra några utfästelser om 
att utdelning kommer att kunna lämnas 
i framtiden. För det fall inga utdelningar 
lämnas kommer en investerares 
avkastning enbart vara beroende av 
aktiekursens framtida utveckling.

Risk för avnotering
Aktierna i Bolaget avses att noteras 
på Nasdaq First North. Bolaget kan 
nekas ett godkännande avseende 
notering på aktuell marknadsplats eller 
avnoteras från marknadsplatsen vilket 
skulle medföra att det inte kommer 

förekomma någon organiserad handel 
i Bolagets aktier. Detta skulle kunna 
medföra betydande svårigheter att 
avyttra enskilda aktieposter och även i 
övrigt medföra en negativ påverkan på 
Bolagets aktier. 

Risker relaterade till Nasdaq First 
North 
Nasdaq First North är en alternativ 
marknadsplats (s.k. handelsplattform eller 
MTF) som drivs av de olika börserna 
som ingår i Nasdaq. Den har inte samma 
juridiska status som en reglerad marknad. 
Bolag på Nasdaq First North regleras av 
Nasdaq First Norths regler och inte av 
de juridiska krav som ställs för handel på 
en reglerad marknad. En placering i ett 
bolag vars aktier handlas på Nasdaq First 
North kan därför vara mer riskfylld än en 
placering i ett bolag vars aktier handlas 
på en reglerad marknad.

RISKFAKTORER



10

Seafire är en företagsgrupp som bedriver verksamhet inom industri, handel och 
tjänster. Bolaget skapar tillväxt genom förvärv av lönsamma mogna bolag som levererar 
tjänster eller produkter och utvecklar bolagen genom att vara en aktiv ägare med lång 
ägarhorisont utan någon bortre gräns.

Bolaget skapar värden genom att vara en aktiv långsiktig ägare med en decentraliserad 
operationell modell med självständiga dotterbolag. En långsiktig strategi utarbetas med 
utveckling av affärsmodellen, breddning av marknaden, tjänste- och produktutveckling 
tillsammans med nya satsningar på marknadsföring och försäljning. Därigenom ökar det 
förvärvade bolagets tillväxt och lönsamhet samt strategiska värde. 

Seafire förvärvar bolag med en omsättning mellan 25 MSEK och upp till cirka 100 
MSEK. Förvärv sker dels av bolag som bildar nya affärsenheter och plattformsförvärv, 
dels genom tilläggsförvärv till befintliga affärsenheter. Seafire förvärvar en majoritet av 
aktierna och har en lång ägarhorisont. 

Sedan starten har Seafire förvärvat samtliga aktier i fem bolag:

•  Followit Sweden AB, grundades 1974 och är en ledande specialist för positionering 
av djur för forskning och boskapsövervakning, men även positionering och övervakning 
av transporter, fordon och egendom.

•  Hedén Group AB, grundades 1964 av personal med bakgrund från Hasselblad, och 
levererar egenutvecklade motorer och kontrollenheter för styrning av fokus, bländare 
och zoom i filmkameror till den professionella film- och medieindustrin.

•  Lingua Communication Nordic AB ("Linguacom"), etablerades 2011 och levererar 
tjänster för tolkning och översättning. Bolaget har sin verksamhet i Nacka utanför 
Stockholm.

•  Nordbutiker i Sverige AB är ett ledande e-handelsbolag inom bland annat lätta 
elfordon. Bolaget har 17 anställda i Norrtälje.

•  Åkerstedts Verkstads Aktiebolag, grundades 1977 av familjen Åkerstedt och utvecklar, 
producerar och säljer industrifläktar. Bolaget finns i Kvänum i Västergötland med 17 
anställda.

En notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North är ett positivt och viktigt steg i 
Seafires utveckling och som ytterligare kommer att öka kännedomen om Seafire samt 
stärka dess varumärke bland annat genom Nasdaqs internationella igenkänningsfaktor. 
Vidare förväntas ett upptagande till handel på Nasdaq First North att tillgodose intresse 
från institutionella investerare samt därutöver ge Bolaget ytterligare tillgång till de 
svenska och internationella kapitalmarknaderna då Bolaget bedömer att denna typ 
av investerare har bättre möjlighet till handel på Nasdaq First North. Styrelsen anser 
vidare att ett listbyte skulle ge ökad tillit för partners och potentiella förvärvsobjekt och i 
förlängningen leda till bättre affärer för Bolaget. 

För ytterligare information hänvisas till Bolagsbeskrivningen i dess helhet, vilket har upprättats 
av styrelsen för Seafire med anledning av ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First 
North. Styrelsen för Seafire är ansvarig för innehållet i Bolagsbeskrivningen. Härmed försäkras 
att styrelsen har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i 
Bolagsbeskrivningen, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med faktiska förhållanden 
och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.

Stockholm den 3 juli 2019
Styrelsen
Seafire AB (publ)

BAKGRUND OCH MOTIV
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BAKGRUND OCH MOTIV

Seafire är under stark utveckling med flera förvärv av fina och lönsamma bolag 
samt en förestående listflytt till Nasdaq First North!

Seafires affärsmodell, att skapa tillväxt genom att förvärva mindre lönsamma 
bolag, är väl beprövad och bevisad av den skara börsbolag som varit 
framgångsrika de senaste 30 åren. Med vår bakgrund från private equity 
vidareutvecklar vi modellen ytterligare genom ett mer generellt branschfokus 
och satsningar för att skapa tillväxt i portföljbolagen. Genom förvärv av flera 
lönsamma bolag tillsammans med vår decentraliserade driftsmodell för att 
uppnå försäljnings- och lönsamhetstillväxt i dotterbolagen ska vi skapa en god 
värdetillväxt.
 
Deal flow har fortsatt varit på en god nivå sedan starten för snart tre år sedan. 
Antalet potentiella förvärvsobjekt i segmentet 25–100 MSEK är fortsatt hög 
och med god kvalitet som möter våra investeringskriterier. Vi har utvärderat och 
varit med i ett antal förvärvsprocesser och ser en god möjlighet att nå målet 
om att fortsätta och genomföra två till tre förvärv per år. Genom en utökad 
förvärvskreditlina på 150 MSEK (varav 45 MSEK utnyttjats) har vi en tillräcklig 
finansieringskapacitet för att vara konkurrenskraftiga i marknaden.  

Vi är stolta över att ha förvärvat Åkerstedts Verkstads i början av 2019. Bolaget 
har en bra position på svenska marknaden för industrifläktar och visat på 
god tillväxt med ökad lönsamhet. Bolaget omsätter cirka 30 MSEK och med 
en EBITDA-marginal på över 20 procent under 2018. Marknadstrenden är 
positiv med ökade krav på effektivitet och specialisering som drivkrafter för att 
kunderna i ökad utsträckning ska outsourca egen produktion av fläktar till en 
aktör som Åkerstedts Verkstads. 

Vårt senaste förvärv, Nordbutiker, är ett ledande e-handelsbolag för lätta 
elfordon på den nordiska marknaden har vuxit i snabb takt med över 30 
procent de tre senaste åren och med god bibehållen lönsamhet. Vi tror att 
marknaden för elektrifierade fordon är i sin begynnelse och fortsatt ska växa 
kraftigt de kommande åren. Nordbutiker har en mycket god produktkunskap 
och varumärken som Evobike och Blimo som har stor potential. Den senaste 
tolvmånadersperioden perioden växte bolaget med 70 procent till cirka 100 
MSEK i försäljning och en rörelsemarginal på 15 procent. 

Vår målsättning är att senast 2022 ha ett tiotal dotterbolag med en samlad 
årsomsättning på 500 MSEK och en god och hållbar lönsamhet. Med de senaste 
förvärven har vi snart kommit halvvägs. Välkommen att handla Seafires aktie på 
Nasdaq First North!

Johan Bennarsten, VD

VD HAR ORDET 
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TRANSAKTIONSMARKNADEN
Tillväxt genom förvärv är en central del av Seafires affärsidé. 
Förvärv görs till sunda värderingar och Seafire vidareutvecklar 
de förvärvade bolagen med fokus på långsiktigt 
värdeskapande. Seafires möjlighet att fortsätta med dess 
tilltänkta förvärvstakt och investeringskriterier påverkas av 
flera externa faktorer som konkurrens ifrån andra potentiella 
köpare, utbudet av potentiella förvärvsbolag, tillgång till 
förvärvsfinansiering och räntenivåer. 

KONKURRENS OM FÖRVÄRVSOBJEKTEN 
Det finns ett antal olika aktörer som söker efter förvärvsobjekt 
liknande Seafires. Dessa kan kategoriseras som i) 
entreprenörer, ii) industriella aktörer, iii) investmentbolag och 
iv) riskkapitalbolag. De aktörer som framför allt konkurrerar 
med Seafire är entreprenörer och industriella aktörer. 
Båda dessa aktörer har operationella resurser samt även 
ibland förvärvsförmåga. Storleken på Seafires målbolag 
kräver en operationell ansats vilket normalt sett inte passar 
riskkapitalbolag eller investmentbolag. Seafire har en 
konkurrensfördel med sin operationella flexibilitet och resurser, 
förvärvserfarenhet och flexibla kapitalstruktur vid förvärv för 
att möta olika ägaragendor hos målbolagen. 

UTBUD AV FÖRVÄRVSOBJEKT 
Seafires målgrupp, bolag med upp till cirka 100 MSEK i 
omsättning, består av flera tusen bolag i Sverige inom ett 
brett spann av branscher och olika storlekar. Seafire har 
upparbetade kanaler och nätverk direkt med målbolag 
och ägare men även i förhållande till rådgivare med 
försäljningsmandat. Potentiella tilläggsförvärv till nuvarande 
Portföljbolag analyseras och identifieras löpande.

TILLGÅNG TILL FÖRVÄRVSFINANSIERING 
Seafire ska alltid sträva efter att bibehålla en sund 
balansräkning och ett begränsat finansiellt risktagande. Seafire 
kan i vissa fall kombinera eget kapital med förvärvslån vid 
förvärv. När portföljbolagen är integrerade och övertagna 
av Seafires team kan de över tid vara belåningsbara för att 
frigöra finansiella resurser. Lånemarknaden kännetecknas för 
närvarande av låga finansieringskostnader.

Marknadsöversikten nedan innehåller bransch- och marknadsinformation hänförlig till Seafires verksamhet och den marknad 
som Bolaget är verksamt på. Om inte annat anges är sådan information baserad på Bolagets analys av flera olika källor. 
Branschpublikationer eller -rapporter anger vanligtvis att informationen i dem har erhållits från källor som bedöms vara tillförlitliga, 
men att korrektheten och fullständigheten i informationen inte kan garanteras. Bolaget har inte på egen hand verifierat, och 
kan därför inte garantera korrektheten, i den bransch- och marknadsinformation som finns i Bolagsbeskrivningen och som har 
hämtats från eller härrör ur dessa branschpublikationer eller -rapporter. Bransch- och marknadsinformation är till sin natur 
framåtblickande, föremål för osäkerhet och speglar inte nödvändigtvis faktiska marknadsförhållanden. Sådan information är baserad 
på marknadsundersökningar, vilka till sin tur är baserade på urval och subjektiva bedömningar, däribland bedömningar om vilken 
typ av produkter och transaktioner som borde inkluderas i den relevanta marknaden, både av de som utför undersökningarna och av 
respondenterna.
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Produkter och tjänster Kunder Konkurrenter Huvudsaklig marknad Marknadsdrivkrafter 

Hedén Group AB Egenutvecklade motorer 
och kontrollenheter för 
styrning av fokus och 
zoom i filmkameror.

Filmproduktionsbolag, 
mediabolag samt 
bolag som hyr ut och 
säljer utrustning till 
filmbolag globalt. Även 
bolag som tillverkar 
avancerade system och 
drönare som Shotover, 
Motorized Precision 
och Chrosziel tillhör 
bolagets kunder. 

Bolaget har inga 
direkta konkurrenter 
lokalt men 
konkurrenter på 
den globala scenen 
är Preston Cinema 
Systems (USA), 
C-motion (Österrike), 
Tilta (Kina) och Arri 
(Tyskland).

Av försäljningen går 
cirka 30 procent till 
Nordamerika, 40 
procent till Asien och 
resterande till Europa.

Marknaden för 
och tillgången till 
streaming av film, 
antal filmprodukter 
och investeringar 
i marknadsföring/
reklamfilmer samt 
teknikutveckling.

Followit Sweden 
AB

Utveckling, tillverkning 
och försäljning 
av spårnings-och 
positioneringsutrustning 
via GPS/GSM/radio 
av däggdjur. Bolaget 
har även produkter för 
positionering av fordon 
och annan stöldbegärlig 
egendom.

Främst universitet, 
forskningsinstitut och 
andra viltvårdande 
organisationer. För 
bolagets produkter 
för positionering 
av fordon och 
annan stöldbegärlig 
egendom utgörs 
kunderna primärt av 
privatpersoner (främst 
båt-, skoter- och 
hundägare samt ägare 
av anläggningsmaskiner 
och yrkesfordon).

Bolagets 
huvudkonkurrenter 
gällande GPS-
halsband för vilda 
djur är Vectronic 
Aerospace GmbH 
och Lotec Wireless 
Inc. Utöver dessa två 
större aktörer finns 
cirka fem bolag med 
viss marknadsnärvaro, 
samt några lokala 
aktörer. Bolaget 
konkurrerar också med 
producenter av GPS-
spårare.

Av försäljningen går 
cirka 30 procent till 
Nordamerika, 35 
procent till Europa 
och resterande 
till övriga världen. 
Bolagets huvudsakliga 
marknader för 
produkter för 
positionering av 
fordon och annan 
stöldbegärlig egendom 
är primärt på kort sikt 
Sverige och Norden. På 
längre sikt ska bolaget 
i större utsträckning 
erbjuda dess produkter 
också till andra 
marknader.

Anslag till 
forskningsinstitutioner 
för studier på vilda 
djur och skydd av 
djur och boskap samt 
teknikutveckling. 
Marknadsdrivskrafter 
för bolagets produkter 
inom stöldbegärlig 
egendom utgörs av 
ökad kriminalitet samt 
av möjligheten att 
erhålla sänkt premie 
för försäkringsbolag 
vid innehavandet av 
larm.

Lingua 
Communication 
Nordic AB

Erbjuder översättnings-
och tolktjänster 
(Telefontolk, Kontakttolk, 
Konferenstolk, Tecken 
och skrivtolkar samt 
Översättning) i över 200 
språk  mot privat och 
offentlig sektor. 

Primära målgrupper 
för Linguacom 
är; myndigheter, 
landsting, kommuner, 
advokatbyråer, Industri 
samt domstolar.

Bolagets närmaste 
konkurrenter består 
av Språkservice, 
Sematix Tolkjour, 
Transvoice, Hero Tolk, 
Gävle tolkjour och 
Tolkresurs.

Sverige. Marknadens storlek 
har ökat de senaste 
åren genom den 
ökade immigrationen 
men även ökade krav 
på kvalitetssäkrad 
tolkning. 

Åkerstedts 
Verkstads AB

Utvecklar och tillverkar 
industrifläktar. 
Bolaget erbjuder ett 
brett sortiment av 
radialfläktar, axialfläktar, 
kammarfläktar, 
rökgasfläktar och 
komponenter tillämpat 
för flera olika ändamål.

Bolagets kunder finns 
i olika segment, men 
med ett gemensamt 
behov av kund 
anpassade och 
kvalitativa fläktar. 
Exempel på bolagets 
kunder är Caverion, 
Swegon, Babcock 
& Wilcox, Absolent, 
Väderstad, Greiff med 
flera. Exempel på 
Bolagets slutkunder 
är Scania, Dafgårds, 
Volvo, E.on och 
Siemens med flera.

Bolagets huvudsakliga 
konkurrenter är 
Ventur Tekniska AB, 
Fläktgruppen AB, 
EKB Produkter AB, 
Blowaco AB.

Bolagets geografiska 
affärsområden utgörs 
av både Sverige och 
internationellt. Bolaget 
har kunder i Norge, 
Tyskland, England, 
Litauen, Finland och 
Danmark.

Investeringsbehov i 
industrin nationellt 
och internationellt 
samt bolagets 
kunder som främst är 
exportföretag.

Nordbutiker i 
Sverige AB

Tiotal webbutiker som 
marknadsför och säljer 
lätta elfordon som 
elmopeder, elcyklar,
promenadscootrar och
elscootrar men även 
träningsutrustning 
på den nordiska 
marknaden. 

Kunder består 
i huvudsak av 
privatpersoner.

För elscootrar är 
konkurrenterna 
Jollyroom och CDON, 
för Blimo Sunrise 
Medical, Swemed, och 
för Evobike Ecoride, 
Crescent, Monark.

Norden. Elektrifiering av 
lätta elfordon som 
elscootrar, elcyklar 
och elmopeder är i 
stark tillväxt. Svensk 
detaljhandel upplever 
ett strukturellt 
förändrat köpbeteende 
där utvecklingen går 
mot att konsumenten 
väljer e-handel framför 
traditionell handel i 
fysisk butik.

MARKNADSÖVERSIKT
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VERKSAMHETSÖVERSIKT

SEAFIRE I KORTHET

Seafire är en företagsgrupp 
inom handel, industri och 
tjänster som förvärvar mogna 
onoterade bolag med en etablerad 
marknadsposition och skapar 
tillväxt genom aktivt ledarskap 
och satsningar på bland annat 
produkt- och tjänsteutveckling 
samt marknadsexpansion. 

De förvärvade bolagen belånas 
till en låg grad och genererar 
medel för att finansiera fortsatt 
tillväxt för Koncernen i form av 
tillväxtsatsningar och ytterligare 

förvärv. Som en del av Bolagets 
affärsstrategi kan någon ur 
Seafires team vid behov gå in som 
VD i Portföljbolagen under en 
interimsperiod. 

En långsiktig strategi utarbetas 
med utveckling av affärsmodellen, 
rationalisering och effektivisering, 
produktutveckling tillsammans 
med satsningar på marknadsföring 
och försäljning. Därigenom kan 
bolagens tillväxt accelereras och 
det strategiska värdet ökar. 

Seafire har en flexibel organisation 
som möjliggör snabba beslut och 
en decentraliserad styrmodell med 

kompetenta och erfarna specialister 
i Portföljbolagen. Denna modell 
möjliggör för Koncernen att växa 
med begränsade centrala resurser. 

Förvärv sker dels av bolag som 
bildar nya egna fristående enheter, 
så kallade plattformsförvärv, och 
dels genom tilläggsförvärv till 
befintliga affärsenheter. Seafire 
förvärvar minst en majoritet i 
bolagen och normalt samtliga 
utestående aktier och har en lång 
ägarhorisont. Seafire har sedan 
2016 förvärvat samtliga utestående 
aktier i fem verksamhetsdrivande 
bolag. 

Seafire AB (publ)

Nordbutiker i Sverige 
AB

Andel 100%

Åkerstedts Verkstads 
Aktiebolag

Andel 100%

Lingua 
Communication 

Nordic AB

Andel 100%

Followit Sweden 
AB

Andel 100%

Hedén Group AB

Andel 100%
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Initialt värde

Tillsättning av 
operationella resurser 
och framtagande 
av strukturer och 
processer

Satsningar på 
produktutveckling och 
marknadsexpansion

Tillväxt- och 
marknadsexpansion Potentiellt värde

AFFÄRSIDÉ, VISION OCH 

MÅLSÄTTNING

AFFÄRSIDÉ
Förvärva portföljbolag och med 
Portföljbolagens marknadsposition 
som bas, tillföra finansiella och 
operationella resurser för att 
expandera bolagens erbjudande 
och marknadsplattform och därmed 
skapa tillväxt och således möjliggöra 
ytterligare förvärv.

MÅL
Förvärva portföljbolag, 
vidareutveckla dessa och skapa 
värdetillväxt genom organisk tillväxt. 

FINANSIELLA MÅL
Målsättning är att senast 2022 ha 
ett tiotal dotterbolag med en samlad 
årsomsättning på 500 MSEK med 
en god och hållbar lönsamhet. I 
övrigt har Bolaget inte antagit eller 
kommunicerat några finansiella mål.

AFFÄRSSTRATEGI 
FÖRVÄRVSSTRATEGI 
Tillväxt genom förvärv är en central 
del av Seafires affärsidé. Förvärv 

sker dels av bolag som bildar 
nya egna fristående enheter, så 
kallade plattformsförvärv, och dels 
genom tilläggsförvärv till befintliga 
affärsenheter. Seafire förvärvar 
normalt samtliga utestående aktier 
och har en lång ägarhorisont. 
Seafires målsättning är att inom 
ramen för nuvarande organisations 
storlek genomföra två till tre förvärv 
årligen. Den betalningsstruktur 
som Seafire i huvudsak tillämpar 
är en mix av kontanter, aktier och 
säljarreverser.
 
Förvärvskriterier 
Vid utvärdering av förvärvsobjekt 
görs en bedömning där hänsyn tas 
till ett antal förvärvskriterier som 
exemplifieras nedan. 

-  Bolaget ska ha en omsättning om  
   minst 25 MSEK och upp till cirka  
   100 MSEK. 

-  Bolaget ska ha en beprövad  
   affärsmodell och etablerad 
   kundbas.
 
- Bolaget ska kännetecknas av  
   en lönsam grundaffär.   

- Bolaget får med fördel stå inför                       
  ett generationsskifte och/ eller            

  vara ett entreprenörsbolag. 
- Inget särskilt branschfokus        
  föreligger även om Seafire är 
  försiktiga med verksamheter inom 
  restaurangrörelse, entreprenader 
  och fastigheter. 

STRATEGI FÖR 
VIDAREUTVECKLING AV 
PORTFÖLJBOLAGEN 
Med Portföljbolagens marknads-
position och varumärke som 
bas, tillför Seafire finansiella och 
operationella resurser för att 
expandera bolagens erbjudande 
och marknadsplattform för att skapa 
tillväxt. Seafire skapar värden genom 
att vara en aktiv operationell ägare. 
En långsiktig strategi utarbetas 
med utveckling av affärsmodellen, 
rationalisering och effektivisering 
samt produktutveckling tillsammans 
med satsningar på digitalisering, 
marknadsföring och försäljning. 
Därigenom accelereras bolagens 
tillväxt och deras lönsamhet och 
strategiska värde ökar.  

VERKSAMHETSÖVERSIKT
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1997-2004 

Emittenten grundas. Firma vid 
tillfället är Wand Consulting 
Aktiebolag och bolaget bedriver en 
mindre redovisningsverksamhet.

2004

Wand Consulting Aktiebolag, som är 
ett dotterbolag till Taurus Petroleum 
AB, förvärvar Followit AB och ändrar 
firma till Followit Holding AB (publ). 

Taurus Petroleum AB delar ut sina 
kvarvarande aktier som motsvarar 
cirka 5 procent av aktierna i Followit 
Holding AB (publ) till sina aktieägare 
med avsikt att Followit Holding AB 
(publ) ska noteras på en lämplig 
marknadsplats senast 2005.

2005

Followit Holding AB (publ) noteras på 
AktieTorget.

2007

Followit Holding-koncernen förvärvar 
Televilt (numera Bolagets Wildlife-
segment).

2010 

Followit Holding AB (publ) genomför 
nyemission om cirka 14,3 MSEK

2011

Ny VD tillträder. Bolaget tvingas 
till en resultatnedskrivning om 
5,7 MSEK på grund av skiljedom 
som utföll till Bolagets nackdel i 
skiljeförfarandet.

2012

Followit Holding-koncernens affärs-
bank säger upp Bolagets check-
krediter. 

Nyemission om cirka 8,7 MSEK 
genomförs. 

Huvudägaren Brohuvudet AB lämnar 
ett offentligt bud på samtliga aktier. 

Followit Holding AB (publ) avnoteras 
från AktieTorget den 30 september 
2012.

2015

Followit Holding AB (publ):s Outdoor-
verksamhet avvecklas.

med det omvända förvärvet Followit 
Holding-koncernen från och med den 
1 december 2016. Bolaget ändrar 
verksamhetsinriktning till att bedriva 
investeringsverksamhet. Ändringen 
registreras hos Bolagsverket den 15 
december 2016. 

Bolaget ändrar firma till Seafire Capital 
Aktiebolag (publ). Firmaändringen 
registreras hos Bolagsverket den 19 
december 2016.

2017

Seafire Capital Aktiebolag (publ) 
ändrar firma till Seafire AB (publ). 
Firmaändringen registreras hos 
Bolagsverket den 5 maj 2017. 

Peter Friberg blir ny ekonomichef för 
Bolaget den 19 juni 2017. Bolagets 
tidigare ekonomichef Lars-Erik Sjögren 
avslutar sin anställning i Seafire den 30 
juni 2017 och frånträder som VD för 
Followit Sweden den 15 augusti 2017. 
Mats Gullbrandsson tillträder den 
15 augusti 2017 sin anställning som 
investeringschef i Seafire.

2018  

Followit Sweden lanserar ett stöld-
skyddsalarm Contact GPS 3.

Hedén Group lanserar nytt follow-
focussystem YMER i juni 2018.

Seafire genomför en 
företrädesemission om 13,2 MSEK 
den 28 maj 2018.

Seafire förvärvar Linguacom för 17 
MSEK den 2 juli 2018.

Hedén Group utser ny VD, Jonas 
Andersson som tar över första januari 
2019.

Linguacom utser ny VD Joakim 
Simonsson som tar över 3 december 
2018.

2016 

Followit Holding AB (publ) förvärvar 
den 28 oktober 2016 samtliga aktier 
i Hedén Group. Hedén Group är 
ett förvärvsbolag som bildas för att 
förvärva det verksamhetsdrivande 
bolaget Hedén Engineering AB. Hedén 
Group förvärvar samtliga utestående 
aktier i Hedén Engineering AB den 15 
augusti 2016. Den 9 september 2016 
beslutas att fusionera Hedén Group 
(övertagande) med Hedén Engineering 
AB (överlåtande). Fusionen registreras 
hos Bolagsverket den 19 december 
2016. Köpeskilling för Hedén Group 
uppgår till 32,5 MSEK och erläggs 
genom revers, vilken fordran senare 
kvittas mot nyemitterade aktier i 
Followit Holding AB (publ) uppgående 
till totalt 65 procent av aktierna i 
bolaget. Nyemissionen beslutas av 
bolagsstämman den 1 december 2016. 
Nyemissionen var av sådan omfattning 
att transaktionen hanteras som ett 
omvänt förärv. Mot bakgrund av detta 
upprättas en ny koncernredovisning 
utifrån Hedén Groups förvärv av 
Hedén Engineering AB den 15 augusti 
2016. Koncernen konsoliderar i och

VERKSAMHETSÖVERSIKT

HISTORIA
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2019
 
Den 2 januari 2019 förvärvades 
samtliga aktier i Åkerstedts Verkstads. 
En riktad emission om 2 MSEK till 6 
SEK per aktie genomfördes den 16 
januari 2019 som delbetalning av 
förvärvet.

Followit Sweden ingick ett strategiskt 
samarbetsavtal med WeHunt Nordic 
AB den 30 januari 2019.

En riktad emission om 7,1 MSEK till 
6 SEK per aktie genomfördes den 18 
februari 2019.

Den 5 april 2019 förvärvades 
samtliga aktier i Nordbutiker. Bolaget 
omsatte 17,2 MSEK med en EBITDA 
på 2,4 MSEK under kvartal 1 2019. 
Med förvärvet av Nordbutiker når 
Koncernen en årsomsättning på över 
200 MSEK proforma. 

En riktad emission om 6 MSEK till 
6 SEK per aktie genomfördes den 
5 april 2019 som delbetalning av 
förvärvet av Nordbutiker.

VERKSAMHETSÖVERSIKT

Förvärvsprocessen 
1. Identifiering av förvärvsobjekt: 
Seafire identifierar förvärvsobjekt 
genom olika källor  som bland annat 
det egna nätverket, rådgivare och 
företagsmäklare.

2. Utvärdering: Bolag som analyseras 
vidare genomgår en genomlysning 
vad gäller bland annat 
bolagets historik, ledning och 
nyckelpersoner, kunderbjudande, 
kundbas, marknad och 
konkurrenssituation, organisation, 
finansiell historik samt värdering. För  
det fall Seafire bedömer möjligheten 
för tillväxt och värdeskapande som 
påtaglig  överlämnas ett indikativt 
bud till målbolaget. För det fall det 
indikativa budet godtas ingås en 
avsiktsförklaring om förvärv.

3. Genomförandet: Efter ingången 
avsiktsförklaring med exklusivitet 
genomför Seafire legal, kommersiell 
och finansiell due diligence av 
förvärvsobjektet och, än viktigare, 
resursbesättning och satsningar 
framåt för att nå operativ effekt 
och tillväxt. Även om Seafires 
organisation är begränsad genomförs 
kommersiell och finansiell due 

diligence samt viss del av den legala 
internt. Rådgivare engageras för 
övriga erforderliga delar av legal due 
diligence. Därefter fattas ett formellt 
beslut om förvärvet och parterna 
ingår ett aktieöverlåtelseavtal och 
förvärvsobjektet tillträds. Seafires 
styrelse agerar investeringskommitté.

4. Utveckling: En långsiktig strategi 
utarbetas med utveckling av affärs-
modellen, rationalisering och 
effektivisering, produktutveckling 
tillsammans med satsningar på 
marknadsföring och försäljning 
med tydlig strategi för digital 
marknadsföring via sociala medier 
och e-handel. Därigenom accelereras 
bolagens tillväxt och deras lönsamhet 
och strategiska värde ökar.

Seafires organisation 
Moderbolagets organisation består av
VD, investeringschef och ekonomi-
chef. Till teamet knyts specialister 
och konsulter inom bland annat 
ekonomi, IR, varumärkesstrategi och 
digital marknadsföring. Ledningen 
bedömer att åtta till tio Portföljbolag, 
beroende på fas och storlek, 
kan hanteras utan att ytterligare 
personella resurser rekryteras.
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ÖVERSIKT
Bolaget grundades 1964 av Björn Hedén som då lämnade Hasselblad där han var 
anställd. Björn Hedén drev Hedén Group till och med 2007 då andra och tredje 
generationen Hedén, Anders och Magnus Balte, vilka också har varit bolagets enda 
anställda förvärvade Hedén Group. Hedén Group erbjuder motorer och produkter 
för styrning av fokus, iris och bländare för kameror avsedda för TV-, film-, reklam- och 
medieindustrin.  Bolaget levererar produkter till hela världen men främst till USA, 
Japan och Europa. Bolagets produkter kan delas in i två huvudgrupper, motorer 
avsedda att driva fokus- och zoomringarna på ett objektiv samt styrsystem för att 
ställa fokus, iris och zoom på distans trådlöst via motorn. Bolaget har ett starkt 
varumärke som banbrytare i branschen och grundaren Björn Hedén nominerades 
till en Oscar år 1971 men tilldelades en Oscarsplakett först år 2009, Scientific 
or Technical Achievement Award. Bolaget har under åren levererat utrustning till 
storfilmer som Avatar, James Bond, Pirates of the Caribbean och Star Wars. Bolagets 
motorer är kända för sin styrka, snabbhet och inte minst tysthet. Alla tre viktiga 
egenskaper vid en filminspelning. Bolagets produkter går under varumärket Hedén 
samt kontrollstyrenheten, YMER.

PRODUKTER OCH TJÄNSTER
Samtliga produkter är riktade till den delen av marknaden som har högst krav på 
prestanda och används löpande i några av världens största filmproduktioner. Utöver 
motorer och kontrollenheter erbjuder bolaget även service och tillbehör för dessa. 
Det unika med Hedén Group är motorernas höga prestanda. Motorerna är snabba, 
starka och tysta, kriterier som är förutsättningar för högprestandamarknaden. Motorer 
och kontrollenheter utgör cirka 40 procent vardera av den totala försäljningen och 
service och tillbehör cirka 10 procent vardera. Några av Hedén Groups produkter är:  

•  Hedén M26T:  Horisontellt orienterad analog servomotor för zoomobjektiv  
 inom den professionella kameraindustrin. 

•  HEDÉN M26VE:   Digital vertikalorienterad servomotor för objektiv avsett för   
 högupplösta kameror. 

•  M21VE-L: Bolagets minsta motor. En digital vertikalorienterad servo-   
 motor för objektiv. 

•  HEDÉN YMER:  Digital fjärrstyrd högprecisionskontroller för fokus och iris.   
 Enheten kommunicerar med Bluetooth och har en räckvidd   
 på upp till 1 000 meter.

PRODUKTION OCH LEVERANTÖRER 
Bolaget har en handfull leverantörer i Sverige och Schweiz som tillverkar de 
erforderliga komponenterna. Sammansättning, test och service av produkterna sker 
hos bolaget.

AFFÄRSSTRATEGI OCH INTÄKTSMODELL 
Bolaget säljer direkt till kund eller via återförsäljare på de stora marknaderna som USA 
och Japan.

ORGANISATION 
Bolagets organisation består av fem anställda och utgörs av ingenjörer, 
servicetekniker, säljare och administratör. Verksamheten är baserad i Göteborg. 

BEFINTLIGA 
PORTFÖLJBOLAG 
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ÖVERSIKT 
Bolaget grundades 1974 och har efter sammanslagningar sin verksamhet i Lindesberg 
sedan 1990-talet. Followit Sweden är en specialist på mobil positionering av djur för 
forskning, övervakning av transporter, fordon, personer och stöldbegärlig egendom. 

PRODUKTER OCH TJÄNSTER
Verksamheten är fokuserad på utveckling, tillverkning och försäljning av spårnings- och 
positioneringsutrustning via GPS/GSM/radio av däggdjur. Inom denna nisch är bolaget 
en av få globala aktörer. Bolaget har även produkter för positionering av fordon och 
annan stöldbegärlig egendom, denna verksamhet är dock främst inriktad på den nordiska 
marknaden. 

Ett exempel på bolagets produktbud och dess användningsområde är bolagets GPS-
halsband som är utformade för att optimera forskningsmöjligheter samt djurens 
välbefinnande. Alla halsband är designade för att möta kundens specifika preferenser. 
Produkten har utformats av ett team specialiserade på att utveckla och tillverka 
telemetriutrustning. Followit Swedens halsband minimerar vikt utan att kompromissa 
med prestanda, batteritid eller förmåga att insamla data. Halsbandet och insamlade 
data hanteras genom Followit GeoTM, en webbaserad applikation som möjliggör 
tvåvägskommunikation. Applikationen möjliggör bland annat för användaren att se 
platsdata, justera positioner och VHF-scheman, skapa virtuella staket, utlösa drop-off 
genom fjärrstyrning och övervaka batteriets prestanda. Followit GeoTM är tillgänglig för 
alla webbaserade enheter. 

Bolaget har ett antal produkter inom fordon- och egendomsövervakning men vilka har 
fört en tynande tillvaro i bolaget. Efter övertagandet pågår en nysatsning med nästa 
generations produkter för övervakning inom jakt och fordonsverksamheten.

PRODUKTION OCH LEVERANTÖRER 
Slutproduktion och montering av bolagets produkter sker i egen regi i bolagets lokaler 
i Lindesberg. Bolaget arbetar med ett flertal leverantörer av komponenter till dess 
produkter. Detta inkluderar bland annat elektronik, kapsling och SIM-kort. 

AFFÄRSSTRATEGI OCH INTÄKTSMODELL 
Bolaget säljer halsband, utför service och batteribyten. Cirka 40 procent av omsättningen 
utgörs av produktförsäljning, 30 procent av service och 30 procent av abonnemang. 

ORGANISATION 
Bolagets verksamhet ligger i Lindesberg i Västmanland och bolaget har 11 anställda varav 
fem utgörs av tjänster inom administration, marknad och försäljning och övriga sex inom 
teknik och produktion.

BEFINTLIGA PORTFÖLJBOLAG
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 ÖVERSIKT 

Linguacom startades 2012 från den kommunalägda verksamheten Botkyrka 
tolkförmedling som skulle avvecklas. Bolagets huvudsakliga inriktning är att förmedla 
tolkar samt erbjuda översättningstjänster i över 200 språk.

Linguacom har från starten 2012 utvecklats och etablerat sig som en av de större 
tolkförmedlingarna i Sverige. Bolaget har ett stort antal kunder framför allt offentliga 
institutioner och verksamheter som har behov av tolkar. Branschen är relativt 
konjunkturokänslig och behovet av tolkning och översättning har sedan 1960-talet visat 
på årlig tillväxt.

Tjänster
Cirka 95 procent av intäkterna är från tolkförmedling och övriga 5 procent från 
översättning. Inom tolkförmedling utförs olika tjänster som platstolk, telefontolk, 
kontakttolk, konferenstolk och tecken- och skrivtolkar beroende på kundens 
behov. Översättningstjänsterna har kommit framför allt via kundrelationer på 
tolkförmedlingsverksamheten. 

AFFÄRSSTRATEGI OCH INTÄKTSMODELL 
Bolaget verkar på den svenska marknaden. Huvuddelen av kunderna är offentliga som 
myndigheter i form av domstolar, Polisen, kommuner, landsting. Målsättningen är att 
öka andelen privata kunder men även expandera kundbasen på den offentliga sidan. 
Med offentliga kunder tecknas avtal genom upphandlingar enligt lagen om offentlig 
upphandling. Avtalen är avropsavtal och bolaget får betalt efter utförd tjänst enligt en 
fastställd prislista. 

ORGANISATION 
Bolagets verksamhet ligger i Nacka, Stockholm och bolaget har cirka tolv anställda 

BEFINTLIGA PORTFÖLJBOLAG
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ÖVERSIKT 
Bolaget startade sin tillverkning 1977 och är en ledande aktör inom kundanpassade fläktar 
för ventilation och industriellt bruk.  

PRODUKTER
Bolaget erbjuder ändamålsenliga industrifläktar med ett brett sortiment av radialfläktar, 
axialfläktar, kammarfläktar, rökgasfläktar och komponenter. Dessa produkter kan användas 
för små till stora volymer och för lågt eller högt tryck och temperaturer. 

Kunderna har möjligheten att ställa krav och komma med olika önskemål vad gäller 
produktens design. Utifrån ett stort antal basmodeller i olika storlekar arbetar Bolaget med 
att hitta den bästa och konkurrenskraftiga lösningen.

AXIALFLÄKTAR 
Finns i två modeller, LPMA och LPMB, där båda är lämpliga för såväl komfortventilation 
som industrianläggningar och stallventilation. Fläktarna finns för väggmontage och för 
kanalanslutning. 

RADIALFLÄKTAR 
Finns i fyra serier FML, FKL, FAM och FAH med olika modeller anpassat för låg- medel- 
och högtryck. Fläktarna är industri- och ventilationsfläktar som arbetar med en hög 
verkningsgrad och levereras för direktdrift eller remdrift.

RÖKGASFLÄKTAR 
Modellerna RGFA och RGFB, volymproducerar Bolaget i 100-batchar, avsedda för transport 
av varma gaser upp till 400 grader. För större flödesområden eller högre tryck tillverkar 
Bolaget andra rökgasfläktar. 

KAMMARFLÄKT 
Modellen KMLB är designad för att möta varje kunds unika projektkrav. Kammarfläkten är 
lämpad för så väl energisparprojekt som för nyproduktion av ventilationsaggregat. 

• Standardmotorer/EC motorer 
• Olika typer av motorstyrning 
• Låg ljudnivå 
• Enkel installation 

BEFINTLIGA PORTFÖLJBOLAG
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Komponenter/OEM 
Fläkthjul till kundunika produkter anpassar mot kundens behov i stål, aluminium och syrafast 
material. 

B- hjul -  Bakåtböjda skovlar för ren luft 
P-hjul -  Plana bakåtlutande skovlar för luft med stoft 
R-hjul - Raka radiella skovlar för materialtransport/smutsig luft

PRODUKTION OCH LEVERANTÖRER 

Bolagets största leverantörer är: 
Elmotorer – WEG, Hoyer och ABB vilka utgör 90  procent av Bolagets inköp av elmotorer. 
Plåt, konstruktionsstål kvalitet 355 mc - Stena Stål, Tibnor och SSAB m.fl. 
Aluminium och syrafast - övriga leverantörer.

AFFÄRSSTRATEGI OCH INTÄKTSMODELL 
Investeringar i teknik och produktutveckling har genomförts de senaste fem åren vilket har 
inneburit en teknisk utveckling och ökad konkurrenskraft. Bolaget har utvecklats väl med 
ökade intäkter och förbättrad lönsamhet. Bolaget har vuxit med existerande kunder och 
även det senaste året fått ett flertal nya kundrelationer. Strategin framåt är att fortsätta 
investera i teknik- och produktionsutveckling men framför allt marknad- och försäljning. 

Bolaget gör anpassade fläktar efter kundens behov. Bolaget tillverkar på order från kund 
och får betalt per levererad order.

ORGANISATION 
Bolagets verksamhet ligger i Kvänum i Västra Götaland och bolaget har cirka 20 anställda. 

Laserskärning Hydraul och 
kantpressning

Manuell 
Robotsvetsning

Ytbehandling 
Lego-operation Balansering

Montering / 
Provkörning Paketering

BEFINTLIGA PORTFÖLJBOLAG
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ÖVERSIKT 

Verksamheten startade 2007 och har idag ett tiotal webbutiker som marknadsför och 
säljer lätta elfordon som elmopeder, elcycklar, promenadskotrar, och elscootrar men även 
träningsutrustning på den nordiska marknaden.

PRODUKTER OCH TJÄNSTER

Sverige 
Rull.se 
Rull.se säljer eldrivna produkter som elscooters, hoverboards och elbilar för barn. Dvs 
”allt på hjul är kul”. 

Evobike.se 
Evobike.se erbjuder ett brett sortiment av elcycklar med hög kvalité till ett attraktivt pris.

Blimo.se
Blimo.se erbjuder ett brett utbud av eldrivna hjälpfordon som promenadscooters och 
elrullstolar.

Elmoped.se, mfl
Övriga butiker består av ett antal mindre butiker med lägre omsättningsandel.

Övriga norden
Rull.dk, evobike.no, blimo.fi, mfl. 

Nordbutiker säljer produkterna från Rull, Evobike och Blimo i övriga nordiska länder (exkl. 
Sverige). 

LEVERANTÖRER 
• Nordbutiker använder sig av cirka 25 olika leverantörer. Nästan alla inköp görs  
 från Kina.
• Normalt köps produkter inom flera olika produktkategorier från samma   
 leverantör. Strävan är att hålla antalet leverantörer så lågt som möjligt. 
• Nordbutiker har inga långa avtal som binder dem vid någon av leverantörerna.  
 Inom varje produktområde finns ett flertal olika leverantörer vilket skapar en  
 stor flexibilitet i valet av leverantör.
• Fraktpriser från Kina varierar kraftigt, men en 40-fotscontainer från Kina till  
 Sverige kostar omkring 25 000 SEK.
• Nordbutiker är inte bundna av avtal som binder dem vid någon enskild   
 transportör. Bolaget kan därmed anlita olika transportbolag för olika leveranser. 
• Beställning från leverantör tar drygt två månader att få levererad till   
 Nordbutikers lager i Norrtälje.

BEFINTLIGA PORTFÖLJBOLAG
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BEFINTLIGA PORTFÖLJBOLAG

AFFÄRSSTRATEGI OCH INTÄKTSMODELL 
Omsättningsfördelning mellan butikerna i Sverige rull.se 35 procent, evobike.se 30 
procent, blimo.se 20 procent, Övriga butiker 15 procent.  Sverige står för cirka 70 procent 
av bolagets omsättning och Norden 30 procent. Strategin är att utveckla existerande 
produktsortiment och webbutiker med Norden som marknad. 

Huvuddelen av kunderna är privatpersoner som köper på webshopen med kort eller faktura. 

ORGANISATION 
Bolagets verksamhet ligger i Norrtälje och har cirka 20 anställda. 
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Resultaträkning (TSEK) Jan-Mars 2019 Jan-Mars 2018 Jan-Dec 2018 Jan-Dec 2017

Reviderat Reviderat

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 26 563 5 743 50 657 24 135

Övriga intäkter 119 56 916 822

Summa rörelsens intäkter 26 682 5 799 51 573 24 957

Handelsvaror -15 020 -2 369 -28 667 -9 393

Övriga externa kostnader -2 965 -1 369 -7 279 -5 098

Personalkostnader -8 004 -3 699 -20 718 -13 917

Övriga rörelsekostnader -66 0 -259 0

Avskrivningar -966 -62 -943 -162

Summa rörelsens kostnader -27 021 -7 499 -57 866 -28 570
Rörelseresultat -339 -1 700 -6 293 -3 613

Finansiella intäkter 46 0 5 1

Finansiella kostnader -1 536 -121 -1 210 -691

Resultat före skatt -1 829 -1 821 -7 498 -4 303
Inkomstskatt 140 0 -263 0

Periodens resultat -1 689 -1 821 -7 761 -4 303

Den utvalda finansiella informationen som redovisas i detta avsnitt avseende helår är hämtade från Bolagets årsredovisningar 
för räkenskapsåren 2017 och 2018, vilka har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (”IFRS”) och 
IFRIC, såsom de antagits av EU, samt Årsredovisningslagen och RFR 1 samt har reviderats av Bolagets revisor. Utöver detta har 
ingen information i Bolagsbeskrivningen granskats eller reviderats av Bolagets revisor. Den utvalda finansiella informationen som 
redovisas i detta avsnitt avseende kvartal är hämtad från Bolagets delårsrapporter för perioderna januari – mars 2018 och 2019, 
vilka har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som Bolagets årsredovisningar med tillägg av IFRS 16 som gäller från 1 
januari 2019. Delårsrapporterna har inte granskats av Bolagets revisor. Informationen nedan bör läsas tillsammans med Bolagets 
årsredovisningar för räkenskapsåren 2017 och 2018 samt Bolagets delårsrapporter för perioderna januari – mars 2018 och 
2019 som införlivats i Bolagsbeskrivningen genom hänvisning. Belopp i detta avsnitt kan i en del fall ha avrundats, vilket gör att 
summeringarna inte alltid är exakta.

FINANSIELL ÖVERSIKT



26

Balansräkning (TSEK) 2019-03-31 2018-03-31 2018-12-31 2017-12-31

Reviderat Reviderat

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 75 351 17 489 42 150 17 489

Materiella anläggningstillgångar 16 017 951 874 934

Uppskjuten skattefordran 245 245 245 245

Långfristiga fordringar 323 269 323 161

Summa anläggningstillgångar 91 936 18 954 43 592 18 829

Omsättningstillgångar

Varulager 10 685 5 322 5 875 4 912

Kundfordringar 13 582 4 319 11 231 2 461

Skattefordringar 0 320 0 260

Övriga kortfristiga fordringar 767 260 1 448 904

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 029 265 4 800 352

Likvida medel 15 003 2 064 7 092 3 447

Summa omsättningstillgångar 45 066 12 550 30 446 12 336

SUMMA TILLGÅNGAR 137 002 31 504 74 038 31 165

Eget kapital

Aktiekapital 1 263 724 1 207 724

Övrigt tillskjutet kapital 81 639 62 883 72 414 62 883

Balanserat resultat -52 265 -44 504 -44 504 -40 201

Periodens resultat -1 689 -1 821 -7 761 -4 303

Summa eget kapital 28 948 17 282 21 356 19 103

Långfristiga skulder 

Uppskjutna skatteskulder 2 474 0 1 134 0

Långfristig skuld till kreditinstitut 54 353 3 381 12 000 3 850

Summa långfristiga skulder 56 827 3 381 13 134 3 850

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 5 563 1 937 4 046 1 595

Aktuella skatteskulder 2 114 0 1 310 0

Checkräkningskredit 3 841 3 840 3 720 1 657

Kortfristig del av långfristig skuld 0 1 875 0 1 875

Övriga kortfristiga skulder 26 907 306 17 553 399

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 802 2 883 12 919 2 685

Summa kortfristiga skulder 51 227 10 841 39 548 8 211

Summa skulder 108 054 14 222 52 682 12 061

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 137 002 31 504 74 038 31 164

FINANSIELL ÖVERSIKT
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Kassaflödesanalys (TSEK) Jan-Mars 
2019

 Jan-Mars 
2018

Jan-Dec 
2018

Jan-Dec 
2017 

Reviderat Reviderat

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Rörelseresultat före finansiella poster -339 -1 700 -6 293 -3613

Justering för poster som ej ingår i kassaflödet 966 62 196 216

Erhållen ränta 46 0 5 0

Erlagd ränta -1 536 -121 -1 210 -691

Betald skatt -96 -74 1 249 -115

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapitalet

-959 -1 833 -6 053 -4203

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

Förändring av varulager -189 -401 -963 -1 521

Förändring av kortfristiga fordringar 1 110 -1 112 -625 2 838

Förändring av kortfristiga skulder 25 374 2 986 -2 467

Kassaflöde från den löpande verksamheten -13 -2 972 -4 655 -5 353

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Depositioner 0 -108 -108 0

Rörelseförvärv -32 121 0 -9 949 0

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -132 -17 -94 -603

Kassaflöde från investeringsverksamheten -32 253 -125 -10 151 -603

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Nyemission 9 281 0 13 216 16 000

Nyemissionskostnader 0 -3 203 -5 204

Upptagande av lån 30 775 0 12 000 -2 626

Amortering lån -469 -5 625 0

Förändring av checkräkningskredit 121 2 183 2 063 -411

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 40 177 1 714 18 451 7 759

Totalt kassaflöde 7 911 -1 383 3 645 1 803

Likvida medel vid periodens början 7 092 3 447 3 447 1 644

Likvida medel vid periodens slut 15 003 2 064 7 092 3 447

Kassaflödesanalys i sammandrag     

Kassaflöde från den löpande verksamheten -13 -2972 -4 655 -5 353

Kassaflöde från investeringsverksamheten -32 253 -125 -10 151 -603

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 40 177 1 714 18 451 7 759

Förändring av likvida medel 7 911 -1 383 3 645 1 803

Likvida medel vid periodens slut 15 003 2 064 7 092 3 447

FINANSIELL ÖVERSIKT
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Nyckeltal (TSEK) Jan-Mars 2019  Jan-Mars 2018 Jan-Dec 2018 Jan-Dec 2017

Reviderat Reviderat

Nettoomsättning 26 563 5 743 50 657 24 135

Nettoomsättning tillväxt 362 % -22 % 110 % 759 %

Rörelseresultat -339 -1 700 -6 293 -3 613

Rörelsemarginal Neg. Neg. Neg. Neg. 

EBITDA 627 -1 638 -5 350 -3 451

EBITDA-marginal 2 % Neg. Neg. Neg. 

Periodens resultat -1 689 -1 821 -7 761 -4 303

Vinstmarginal Neg. Neg. Neg. Neg. 

Soliditet 21 % 55 % 29 % 61 %

Balansomslutning 137 002 31 504 74 038 31 164

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten

-13 -2 972 -4 655 -5 353

Medelantalet anställda under 
perioden

41 23 31 20

Nyckeltalsdefinitioner 

Nedan anges Seafires definitioner av ett antal alternativa nyckeltal som används i Bolagsbeskrivningen 
och som inte har definierats eller specificerats enligt IFRS (”Alternativa nyckeltal”). Seafire bedömer att 
dessa Alternativa Nyckeltal används av vissa investerare, värdepappersanalytiker och andra intressenter 
som kompletterande mått på resultatutveckling och finansiell ställning. Dessa Alternativa Nyckeltal har, om 
inget annat anges, inte reviderats av Bolagets revisor och ska inte betraktas enskilt eller som ett alternativ 
till nyckeltal framtagna i enlighet med IFRS. Dessutom bör sådana Alternativa Nyckeltal, såsom Seafire har 
definierat dem, inte jämföras med andra nyckeltal med liknande namn som används av andra bolag. Detta 
beror på att dessa Alternativa Nyckeltal inte alltid definieras på samma sätt och andra bolag kan ha beräknat 
dem på ett annat sätt än Seafire. 

Definition Motivering 

Nettoomsättning tillväxt Procentuell förändring i nettoom-
sättning mellan perioderna 

Nettoomsättningstillväxten redovisas av Bolaget 
eftersom detta nyckeltal anses bidra till investerares 
förståelse för Bolagets historiska utveckling 

Rörelsemarginal Rörelseresultat i relation till netto-
omsättning

Bolaget anser att rörelsemarginal är ett användbart 
nyckeltal tillsammans med omsättningstillväxt vid 
övervakning av värdeskapande

EBITDA Rörelseresultat före av- och ned-
skrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 

Bolaget har valt att visa nyckeltalet EBITDA då detta 
visar Rörelsens underläggande resultat rensat från 
effekten av avskrivningar vilket ger ett mer jämförbart 
resultatmått över tid då avskrivningar avser historiska 
investeringar 

EBITDA-marginal EBITDA i procent av nettoomsättning Bolaget anser att EBITDA-marginal är ett användbart 
nyckeltal tillsammans med ökning nettoomsättning 
vid övervakning av värdeskapande 

Vinstmarginal Periodens resultat efter skatt i relation 
till nettoomsättning 

Nyckeltal som visar hur mycket värde som tillfaller 
aktieägare i Bolaget 

Soliditet Eget kapital i relation till totala tillgångar Bolaget har valt att redovisa nyckeltalet soliditet då 
det visar på Bolagets fortlevnadsgrad 

FINANSIELL ÖVERSIKT
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RESULTATRÄKNING 

Jämförelse mellan perioden 1 januari- 
31 mars 2019 och 1 januari- 31 mars 
2018 

Rörelsens intäkter
Koncernens nettoomsättning uppgick 
under perioden 1 januari - 31 mars 
2019 till 26 563 TSEK, vilket motsvarar 
en ökning med 20 820 TSEK jämfört 
med perioden 1 januari - 31 mars 2018 
då nettoomsättning uppgick till 5 743 
TSEK. Ökningen var främst driven av 
förvärven av Linguacom och Åkerstedts 
Verkstads.

Övriga externa kostnader 
Koncernens övriga externa kostnader 
ökade under perioden 1 januari - 31 
mars 2019 med 1 596 TSEK till 2 
965 TSEK jämfört med perioden 1 
januari - 31 mars 2018 då övriga 
externa kostnader uppgick till 1 369 
TSEK. Ökningen är främst hänförlig till 
förvärven av Linguacom och Åkerstedts 
Verkstads.

Personalkostnader 
Personalkostnader i Koncernen uppgick 
under perioden 1 januari - 31 mars 
2019 till 8 004 TSEK, vilket motsvarar 
en ökning med 4 305 TSEK jämfört med 
perioden 1 januari - 31 mars 2018 då 
de uppgick till 3 699 TSEK. Ökningen 
av personalkostnader är framförallt 
hänförliga till förvärven av Åkerstedts 
Verkstads och Linguacom.

Avskrivningar 
Koncernens avskrivningar av materiella- 
och immateriella anläggningstillgångar 
uppgick under perioden 1 januari- 
31 mars 2019 till 966 TSEK, vilket 
motsvarar en ökning med 904 TSEK 
jämfört med perioden 1 januari – 31 
mars 2018 då de uppgick till 62 TSEK.
Ökningen hänförs till avskrivningar av 
immateriella tillgångar uppkomna efter 
förvärven av Linguacom och Åkerstedts.

Rörelseresultat 
För perioden 1 januari – 31 mars 2019 
uppgick Koncernens rörelseresultat 
till -339 TSEK vilket motsvarar en 
ökning om 1 361 TSEK jämfört med 
perioden 1 januari - 31 mars 2018 då 
rörelseresultatet uppgick till -1 700 
TSEK. Ökningen beror främst på positivt 
rörelseresultatbidrag från Åkerstedts 
Verkstads och Linguacom.

Finansiella poster 
Bolagets finansiella kostnader ökade 
under perioden 1 januari - 31 mars 
2019 med 1 415 TSEK till 1 536 TSEK 
från 121 TSEK under perioden 1 januari 
-31 mars 2018. Ökningen beror främst 
på upptagande av förvärvslån.

Resultat före skatt 
För perioden 1 januari - 31 mars 2019 
redovisade Koncernen ett resultat före 
skatt om -1 829 TSEK vilket motsvarar 
en minskning om 8 TSEK jämfört med 
perioden 1 januari - 31 mars 2018 då 
Bolaget redovisade ett resultat före skatt 
om -1 821 TSEK

Skatt
Under perioden 1 januari – 31 mars 
2019 och perioden 1 januari – 31 mars 
2018 uppgick inkomstskatten till 140 
TSEK respektive 0 TSEK.

Periodens resultat
Under perioden 1 januari – 31 mars 
2019 redovisade Koncernen ett 
resultat för perioden om -1 689 TSEK 
vilket motsvarar en ökning om 132 
TSEK jämfört med perioden 1 januari 
- 31 mars 2018 då periodens resultat 
uppgick till -1 821 TSEK.

Jämförelse mellan perioden 1 januari- 
31 december 2018 och 1 januari - 31 
december 2017

Rörelsens intäkter
Koncernens nettoomsättning uppgick 
under perioden 1 januari - 31 december 
2018 till 50 657 TSEK, vilket motsvarar 

en ökning med 26 522 TSEK jämfört 
med perioden 1 januari - 31 december 
2017 då nettoomsättning uppgick till 24 
135 TSEK. Ökningen beror främst på 
förvärvet av Linguacom per den 2 juli 
2018.

Övriga externa kostnader 
Koncernens övriga externa kostnader 
ökade under perioden 1 januari - 31 
december 2018 med 2 181 TSEK till 
7 279 TSEK jämfört med perioden 1 
januari - 31 december 2017 då övriga 
externa kostnader uppgick till 5 098 
TSEK. Ökningen är främst hänförlig till 
förvärvet av Linguacom.

Personalkostnader 
Personalkostnader i Koncernen uppgick 
under perioden 1 januari - 31 december 
2018 till 20 718 TSEK, vilket motsvarar 
en ökning med 6 801 TSEK jämfört 
med perioden 1 januari - 31 december 
2017 då de uppgick till 13 917 TSEK. 
Ökningen av personalkostnader är 
framförallt hänförliga till att Linguacom 
förvärvades i juli 2018.

Avskrivningar 
Koncernens avskrivningar av materiella- 
och immateriella anläggningstillgångar 
uppgick under perioden 1 januari - 31 
december 2018 till 943 TSEK, vilket 
motsvarar en ökning med 781 TSEK 
jämfört med perioden 1 januari – 31 
december 2017 då de uppgick till 162 
TSEK. Ökningen hänförs till största 
del till avskrivningar av immateriella 
tillgångar om 601 TSEK uppkomna efter 
förvärvet av Linguacom.

Rörelseresultat 
För perioden 1 januari – 31 december 
2018 uppgick Bolagets rörelseresultat 
till -6 293 TSEK vilket motsvarar en 
minskning om 2 680 TSEK jämfört med 
perioden 1 januari – 31 december 2017 
då rörelseresultatet uppgick till -3 613 
TSEK. Minskningen beror främst på 
engångsposter för uppsagd personal, 
ökade avskrivningar samt kostnader för 
förvärv.

Informationen nedan skall läsas tillsammans med avsnittet ”finansiell översikt” och Bolagets reviderade årsredovisningar för 2017 
samt 2018 och de oreviderade delårsrapporterna för perioden 1 januari-31 mars 2018 samt 1 januari-31 mars 2019. 

Kommentarer till den utvalda 
finansiella informationen
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Finansiella poster 
Koncernens finansiella kostnader ökade 
under perioden 1 januari - 31 december 
2018 med 519 TSEK till 1 210 TSEK 
från 691 TSEK under perioden 1 januari 
- 31 december 2017. Ökningen beror 
främst på upptagande av förvärvslån.

Resultat före skatt 
För perioden 1 januari - 31 december 
2018 redovisade Koncernen ett resultat 
före skatt om -7 498 TSEK vilket 
motsvarar en minskning om 3 195 
TSEK jämfört med perioden 1 januari 
- 31 december 2017 då Koncernen 
redovisade ett resultat före skatt om  
-4 303 TSEK

Skatt
Under perioden 1 januari - 31 2018 
och perioden 1 januari - 31 december 
2017 var inkomstskatten -263 TSEK 
respektive 0 TSEK. 

Periodens resultat
Under perioden 1 januari – 31 
december 2018 redovisade Koncernen 
ett resultat för perioden om -7 761 
TSEK vilket motsvarar en minskning 
om 3 458 TSEK jämfört med perioden 
1 januari - 31 december 2017 då 
periodens resultat uppgick till -4 303 
TSEK.

TILLGÅNGAR 

Jämförelse mellan balansdagen per 31 
mars 2019 och balansdagen per 31 
mars 2018 

Balansposter angivna inom parenteser 
avser balansdagen 31 mars 2018.

Totala tillgångar
Per den 31 mars 2019 uppgick 
Koncernens totala tillgångar till 137 
002 TSEK (31 504 TSEK) varav 91 
936 TSEK (18 954 TSEK) utgjorde 
anläggningstillgångar och 45 066 
TSEK (12 550 TSEK) utgjorde 
omsättningstillgångar. 

Anläggningstillgångar
Koncernens anläggningstillgångar upp-
gick per den 31 mars 2019 till 91 
936 TSEK (18 954 TSEK) varav 75 
351 TSEK (17 489 TSEK) utgjordes 
av immateriella anläggningstillgångar 
varav 63 339 TSEK är goodwill och 12 
012 TSEK immateriella tillgångar, och 
16 017 TSEK (951 TSEK) materiella 
anläggningstillgångar. Ökningen beror 
på förvärvade tillgångar under 2018, 
Linguacom, och 2019, Åkerstedts 
Verkstads. 

Omsättningstillgångar 
Koncernens omsättningstillgångar upp-
gick per den 31 mars 2019 till 45 066 
TSEK (12 550 TSEK), varav 15 003 
TSEK (2 064 TSEK) utgjorde likvida 
medel. Ökningen beror på förvärvade 
tillgångar under 2018, Liguacom och 
2019, Åkerstedts Verkstads.

Jämförelse mellan balansdagen per 31 
december 2018 och balansdagen per 
31 december 2017 
Balansposter angivna inom parenteser 
avser balansdatum 31 december 2017.

Totala tillgångar 

Per den 31 december 2018 uppgick 
Koncernens totala tillgångar till 74 
038 TSEK (31 165 TSEK) varav 43 
592 TSEK (18 829 TSEK) utgjorde 
anläggningstillgångar och 30 446 
TSEK (12 336 TSEK) utgjorde 
omsättningstillgångar.

Anläggningstillgångar 
Koncernens anläggningstillgångar upp-
gick per den 31 december 2018 till 
43 592 TSEK (18 829 TSEK) varav 42 
150 TSEK (17 489 TSEK) utgjordes av 
immateriella anläggningstillgångar och 
874 TSEK (934 TSEK) av materiella 
anläggningstillgångar. Ökningen beror 
framför allt på förvärvet av Linguacom 
under 2018.

Omsättningstillgångar 
Koncernens omsättningstillgångar 
bestod per den 31 december 2018 till 
30 446 TSEK (12 336 TSEK), varav 7 
092 TSEK (3 447 TSEK) utgjorde likvida 

medel. Ökningen beror på förvärvet av 
Linguacom under 2018. 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Jämförelse mellan balansdagen per 31 
mars 2019 och balansdagen per 31 
mars 2018.
Balansposterna angivna inom parenteser 
avser balansdagen 31 mars 2018. 

Eget kapital

Eget kapital uppgick per den 31 mars 
2019 till 28 948 TSEK (17 282 TSEK) 
motsvarande en ökning om 11 666 
TSEK, vilken är framför allt är hänförlig 
till nyemissioner under 2018, 13 200 
TSEK och 2019, 7 070 TSEK.

Totala skulder
Koncernens totala skulder uppgick per 
den 31 mars 2019 till 108 054 TSEK 
(14 222 TSEK) varav 56 827 TSEK 
(3 381 TSEK) var långfristiga skulder 
och 51 227 TSEK (10 841 TSEK) var 
kortfristiga. 

Långfristiga skulder
De långfristiga skulderna bestod per 
den 31 mars 2019 till huvudsak av 54 
353 TSEK ( 3 381 TSEK) av skuld till 
kreditinstitut samt 2 474 TSEK (0 TSEK) 
av uppskjutna skatteskulder.

Kortfristiga skulder
De kortfristiga skulderna bestod per 
den 31 mars 2019 till huvudsak av 26 
907 TSEK (306 TSEK) övriga kortfristiga 
skulder, 12 802 TSEK (2 883 TSEK) 
upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter, 5 563 TSEK (1 937 TSEK) 
leverantörsskulder, 3 841 TSEK (3 840 
TSEK) checkräkningskredit, 2 114 TSEK 
(0) aktuella skatteskulder samt 0 TSEK 
(1 875 TSEK) kortfristig del av långfristig 
skuld. Ökningen beror främst på 
uppbokning av tilläggsköpeskillingar för 
Åkerstedts Verkstads och Linguacom.

KOMMENTARER TILL DEN UTVALDA FINANSIELLA INFORMATIONEN
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Jämförelse mellan balansdagen per 
31 december 2018 och balansdagen 
per 31 december 2017
Balansposterna angivna inom 
parenteser avser balansdagen 
31december 2017. 

Eget kapital
Eget kapital uppgick per den 31 
december 2018 till 21 356 TSEK (19 
103 TSEK) motsvarande en ökning 
om 2 253 TSEK vilket är hänförligt till 
nyemissionen på 13 200 TSEK i juli 
2018.

Totala skulder 
Bolagets totala skulder uppgick per 
den 31 december 2018 till 52 682 
TSEK (12 061 TSEK) varav 13 134 
TSEK (3 850 TSEK) var långfristiga 
skulder och 39 548 TSEK (8 211 
TSEK) var kortfristiga. 

Långfristiga skulder
De långfristiga skulderna bestod per 
den 31 december 2018 till huvudsak 
av 12 000 TSEK (3 850 TSEK) 
långfristig skuld till kreditinstitut samt 
1 134 TSEK (0 TSEK) uppskjutna 
skatteskulder. 

Kortfristiga skulder 
De kortfristiga skulderna bestod per 
den 31 december 2018 till huvudsak 
av 17 553 TSEK (399 TSEK) övriga 
kortfristiga skulder, 12 919 TSEK (2 
685 TSEK) upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter, 4 046 TSEK 
(1 595 TSEK) leverantörsskulder, 
3 720 TSEK (1 657 TSEK) 
checkräkningskredit, 1 310 TSEK (0 
TSEK) aktuella skatteskulder samt 
0 TSEK (1 875 TSEK) kortfristig 
del av långfristig skuld. Ökningen 
beror främst på uppbokning av 
tilläggsköpeskilling för förvärvet av 
Linguacom samt dess rörelseskulder.  

KASSAFLÖDE 

Jämförelse mellan perioden 1 januari 
– 31 mars 2019 och 1 januari - 31 
mars 2018

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten
Kassaflödet från den löpande 
verksamheten uppgick under perioden 
1 januari – 31 mars 2019 till -13 
TSEK, vilket är en ökning med 2 959 
TSEK jämfört med föregående års 
kassaflöde för motsvarande period 1 
januari – 31 mars 2018 då kassaflödet 
från den löpande verksamheten 
uppgick till -2 972 TSEK. 

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten
Kassaflödet från investeringsverksam-
heten uppgick under perioden  
1 januari – 31 mars 2019 till -32 253 
TSEK, motsvarande en minskning med 
32 128 TSEK jämfört med perioden 1 
januari - 31 mars 2018 då kassaflödet 
från investeringsverksamheten uppgick 
till -125 TSEK. Minskningen härrör 
från förvärvet av Åkerstedts genomfört 
i januari 2019.

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten
Under perioden 1 januari – 31 mars 
2019 uppgick Koncernens kassaflöde 
från finansieringsverksamheten till 40 
177 TSEK motsvarande en ökning om 
38 463 TSEK jämfört med perioden 1 
januari – 31 mars 2018 då kassaflödet 
från finansieringsverksamheten 
uppgick till 1 714 TSEK. Ökningen 
beror på upptagande av lån 30 775 
TSEK och nyemission om 9 281 TSEK 
i samband med förvärvet av Åkerstedts 
Verkstads.

Jämförelse mellan räkenskapsåren 
2018 och 2017 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten

Kassaflöde från den löpande verksam-
heten uppgick under räkenskapsåret 
2018 till -4 655 TSEK, motsvarande 
en ökning med 698 TSEK jämfört 
med samma period föregående år 
då kassaflödet från den löpande 
verksamheten uppgick till -5 353 
TSEK. 

Kassaflöde från 
investeringsverksamhet 
Kassaflödet från investeringsverksam-
heten uppgick under räkenskapsåret 
2018 till -10 151 TSEK, motsvarande 
en minskning med 9 548 TSEK 
jämfört med räkenskapsåret 
2017 då kassaflödet från 
investeringsverksamheten uppgick till 
-603 TSEK. Minskningen på 9 458 
TSEK beror på förvärvet av Linguacom 
den 2 juli 2018.

Kassaflöde från 
finansieringsverksamhet 
Under räkenskapsåret 2018 
uppgick Koncernens kassaflöde från 
finansieringsverksamheten till 18 451 
TSEK motsvarande en ökning med 
10 692 jämfört med räkenskapsåret 
2017 då kassaflödet från 
finansieringsverksamheten uppgick 
till 7 759 TSEK. Ökningen beror på 
nyemissionen om 13 200 TSEK under 
2018.

KOMMENTARER TILL DEN UTVALDA FINANSIELLA INFORMATIONEN
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Bakgrund
Seafire har under 2018 och 2019 
förvärvat Linguacom, Åkerstedts 
Verkstads och Nordbutiker. Linguacom 
övertogs den 2 juli 2018, Åkerstedts 
Verkstads den 2 januari 2019 och 
Nordbutiker övertogs den 5 april 
2019. Förvärven av Linguacom, 
Åkerstedts Verkstads, och Nordbutiker 
får en betydande påverkan på Seafires 
framtida resultat och finansiella 
ställning och en proformaredovisning 
har därför upprättats. Revisors 
rapport från granskning av 
proformaredovisningen framgår på 
sidorna 38-39 i Bolagsbeskrivningen.

Syfte med proformaredovisningen
Syftet med proformaredovisningen 
är att illustrera den hypotetiska 
påverkan förvärven av samtliga aktier 
i Linguacom, Åkerstedts Verkstads 
och Nordbutiker samt de till förvärven 
kopplade emissionerna och ändrad 
finansiering skulle ha påverkat Seafires 
konsoliderade resultaträkning för 
perioden 1 januari – 31 december 
2018 som om förvärven genomförts 
och tillträtts per 1 januari 2018 och 
Seafires konsoliderade balansräkning 
per 31 december 2018 som om 
förvärven genomförts och tillträtts 
den 31 december 2018.

Proformaredovisningen har endast 
till syfte att informera och belysa 
fakta. Proformaredovisningen är 
till sin natur avsedd att beskriva en 
hypotetisk situation och tjänar således 
inte till att beskriva Seafires faktiska 
finansiella ställning eller resultat och 
ska heller inte anses indikera framtida 
finansiell ställning eller vilka resultat 
Koncernen kommer att generera. 
Investerare bör inte lägga för stor vikt 
vid proformaredovisningen vid sitt 
investeringsbeslut.

GRUNDER FÖR 
PROFORMAREDOVISNINGEN
Proformaresultaträkning 1 januari – 
31 december 2018
Proformaresultaträkningen tar ut-
gångspunkt i Seafires reviderade 
koncernresultaträkning för perioden 
1 januari – 31 december 2018 vilket 
framgår av Seafires årsredovisning 
för räkenskapsåret 2018. Resultat-
räkningarna för Linguacom och 
Åkerstedts Verkstads baseras på av 
bolagens reviderade resultaträkningar 
för perioden 1 januari – 31 december 
2018 och Nordbutikers upprättade, ej 
reviderade interna resultatrapporter 
för perioden 1 januari till 31 december 
2018. Nordbutiker har historiskt haft 
1 maj till 30 april som räkenskapsår.

Proformabalansräkning per 31 
december 2018
Proformabalansräkningen tar ut-
gångspunkt i Seafires reviderade 
koncernbalansräkning per 31 
december 2018 vilken framgår 
av Seafires årsredovisning för 
räkenskapsåret 2018. Balansräkningen 
för Åkerstedts Verkstads baseras 
på reviderade årsredovisningar för 
2018 och för Nordbutiker baseras 
på upprättade ej reviderade interna 
balansrapporter per 31 december 
2018.

Redovisningsprinciper
Seafires koncernredovisning är upp-
rättad enligt IFRS såsom de antagits 
av EU. Proformaredovisningen är 
upprättad i enlighet med Seafires 
redovisningsprinciper som de beskrivs 
i årsredovisningen för räkenskapsåret 
som slutar 31 december 2018.

Seafires har i sin analys av de 
förvärvade bolagen inte identifierat 
några skillnader mellan de tillämpade 
principerna i Linguacom eller 
Åkerstedts Verkstads reviderade 
bokslut eller Nordbutikers interna 
resultat- och balansrapporter och 
Seafires tillämpade principer som 
medför några väsentliga effekter på 

den finansiella informationen. Då 
inga skillnader identifierats mellan 
lokala redovisningsprinciper och 
IFRS presenteras därmed respektive 
bolag enligt IFRS. Förvärven 
klassificeras som ett rörelseförvärv 
och förvärvsanalysen har upprättats i 
enlighet med IFRS 3 Rörelseförvärv.

ANTAGANDEN 
(TILLÄGGSKÖPESKILLING, 
FINANSIERING, 
TRANSAKTIONSKOSTNADER 
M.M.)
Grundläggande antaganden i 
proforma- redovisningarna beskrivs 
nedan.

Tilläggsköpeskilling
Tilläggsköpeskillingen för förvärvet 
av Åkerstedts Verkstads uppgår till 
cirka 4,4 MSEK och redovisas som 
en långfristig skuld. Det verkliga 
värdet av tilläggsköpeskillingen 
i förvärvs-analysen och 
proformabalansräkningen beräknas 
med en nuvärdesberäkning. 
Tilläggsköpeskillingen för förvärvet av 
Nordbutiker uppgår till cirka 9,2 MSEK 
och redovisas som en långfristig 
skuld på 4,4 MSEK och en kortfristig 
skuld på 4,8 MSEK. Det verkliga 
värdet av tilläggsköpeskillingen i 
förvärvsanalysen och proforma-
balansräkningen beräknas med en 
nuvärdesberäkning.

Finansiering av förvärven
Förvärvskrediten för förvärvet av 
Linguacom uppgår till 12 MSEK 
och lånet löper med en ränta på 
12,5 procent. Justering har skett 
i resultaträkningen med ränta för 
perioden januari – juni 2018 på 
cirka 0,6 MSEK. Förvärvskrediten för 
förvärvet av Åkerstedts Verkstads 
uppgår till cirka 30,5 MSEK och utgör 
en långfristig skuld till kreditinstitut. 
Lånet löper med en ränta på 
12,5 procent som har belastat 
resultaträkningen med cirka 3,8 MSEK 
2018.

Proformaredovisning
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Förvärvskrediten för förvärvet av 
Nordbutiker uppgår till 45 MSEK 
och utgör en långfristig skuld till 
kreditinstitut. Lånet löper med en ränta 
på 11,75 procent som har belastat 
resultaträkningen med cirka 5,3 MSEK 
2018. Förvärvet finansierades även med 
två säljarreverser om 13,7 MSEK med 
5 procent ränta. Jämfört med tidigare 
finansiering ökar räntekostnaderna med 
10,2 MSEK avseende perioden.

Transaktionskostnader
Transaktionskostnader för förvärven har 
belastat resultaträkningen med cirka 
1 MSEK under Seafires räkenskapsår 
i varvid dessa inte redovisas separat i 
proformaresultaträkningarna.

Förvärvade immateriella tillgångar
I förvärven har det identifierats 
immateriella tillgångar i förvärvs-
analyserna. För Åkerstedts Verkstads 
identifierades immateriella tillgångar 
i form av Varumärke på cirka 0,9 
MSEK, Kundkontrakt på cirka 6,8 
MSEK och övriga materiella och 
immateriella anläggningstillgångar på 
cirka 1,5 MSEK. För dessa tillgångar 
redovisas uppskjuten skatteskuld på 
cirka –1,9 MSEK. Avskrivningstiden 
på de immateriella tillgångarna är 
fem år och avskrivningar har belastat 
resultaträkningen med cirka -1,9 MSEK i 
proformaredovisningen. Goodwillposten 
avseende förvärvet av Åkerstedts 
Verkstads uppgår till cirka 21,9 MSEK.

I förvärvsanalysen för Nordbutiker 
identifierades immateriella tillgångar i 
form av Varumärke på cirka 7,5 MSEK 
och övriga immateriella och materiella 
tillgångar på cirka 2,4 MSEK. För 
dessa tillgångar redovisas uppskjuten 
skatteskuld på cirka -2 MSEK. 
Avskrivningstiden på de immateriella 
tillgångarna är fem år och avskrivningar 
har belastat resultaträkningen med cirka 
-2,0 MSEK. Goodwillposten avseende 
förvärvet av Nordbutiker uppgår till 
cirka 37,5 MSEK. 
 
Avskrivningar på de immateriella 
tillgångarna för Linguacom för perioden 
1 januari till 30 juni 2018 har belastat 
resultatet med 0,6 MSEK.

PROFORMAJUSTERINGAR
Proformajusteringarna beskrivs nedan. 
Ytterligare uppgifter återfinns i noterna 
till proformaresultaträkningen och 
proformabalansräkningen.

Skillnader i redovisningsprinciper
En jämförelse mellan Seafires 
och Linguacoms, Nordbutikers 
och Åkerstedts Verkstads 
redovisningsprinciper ident-ifierar inga 
väsentliga avvikelser. Därmed föranleder 
detta att ingen justering görs till de 
förvärvade bolagens resultat- och 
balansräkningar på grund av skillnader i 
redovisningsprinciper.

Förvärven av Nordbutiker och 
Åkerstedts Verkstads
Förvärvet av samtliga aktier i Åkerstedts 
Verkstads finansieras genom  
333 333 st nyemitterade aktier i Seafire 
till en aktiekurs om 6 SEK samt en 
kontant betalning om 32,3 MSEK. Till 
förvärvet hör också en resultatbaserad 
köpeskilling under åren 2019 - 2021 
vilken nuvärdesberäknats till 4,4 
MSEK i förvärvsanalysen. Förvärvet 
finansierades genom upptagande av 
lån om 30,5 MSEK, och Seafires kassa 
om 1,8 MSEK förutom den riktade 
emissionen om 2 MSEK.

I samband med förvärvet av 
Åkerstedts Verkstads Verkstads 
AB, ingicks ett sale and lease 
back-avtal gällande en fastighet i 
verksamheten. Fastigheten såldes för 
7,8 MSEK vilket gav en reavinst som 
har redovisats som övrig intäkt på 
1,1 MSEK i proformaredovisningen. 
Likvideffekten av fastighetsöverlåtelsen 
är 3 MSEK efter att lån om 4,7 MSEK 
löstes. Justeringen bedöms vara av 
engångskaraktär. Vid tillträdet ingicks 
ett hyresavtal med en årshyra på 
770 TSEK vilket har justerats för i 
proformaresultaträkningen. Justeringen 
bedöms vara bestående.

Förvärvet av samtliga aktier i 
Nordbutiker finansieras genom  
1 000 000 st nyemitterade aktier i 
Seafire till en aktiekurs om 6 SEK, 
totalt 6 MSEK, samt en kontant 

betalning om 59 MSEK. Till förvärvet 
hör också en resultatbaserad 
köpeskilling om 2019, 2020 och 
2021 vilken nuvärdesberäknats till 9,2 
MSEK i förvärvsanalysen. Förvärvet 
finansierades genom upptagande av 
lån 45 MSEK, säljarreverser om 13,7 
MSEK och Seafires kassa om 0,3 MSEK 
förutom den riktade emissionen om 6 
MSEK.

I de förvärvade bolagen finns det 
bokslutsdispositioner i form av 
periodiseringsfonder på 9,7 MSEK. 
Dessa har i sin helhet eliminerats i 
koncernsammanställningen. Beräknad 
skattesats, om inget annat anges, är 22 
procent. Den latenta skatten på dessa 
uppgår till 2,1 MSEK. Justeringen är av 
engångskaraktär.

Förändrad finansiering
Som ett resultat av förvärven av 
Nordbutiker och Åkerstedts Verkstads 
har Seafires finansiering ändrats. 
Finansiering av Nordbutiker har skett 
delvis genom upptagande av lån, delvis 
genom en nyemission och delvis genom 
två säljarreverser. Finansieringen av 
Åkerstedts Verkstads har genomförts 
genom upptagande av lån, från Seafires 
kassa samt nyemission. Justering av 
räntekostnaderna har gjorts baserat på 
förväntad räntekostnad för ny upplåning 
och säljarreverserna. Justeringen av 
räntekostnader bedöms vara bestående.

Skatteeffekt på justeringar
Skatteeffekt om 22  procent, vilket 
är Seafires skattesats, har beaktats 
på samtliga justeringar som bedömts 
vara skattemässigt avdragsgilla eller 
skattepliktiga i proformaredovisningen. 
Beräknad skatteeffekt kan skilja sig från 
faktisk skatteeffekt när transaktionen 
genomförs.

Immateriella anläggningstillgångar
Förvärvsanalysen visar övervärden 
som redovisas som immateriella 
anläggningstillgångar och goodwill i 
proformabalansräkningarna.

PROFORMAREDOVISNING
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TSEK Seafire AB 
(publ)

Lingua 
Communication 

Nordic AB

Åkerstedts 
Verkstads AB

Nordbutiker i 
Sverige AB

Förvärvs-
relaterade 
justeringar

IFRS-
relaterade 
justeringar

Proforma 
resultat-
räkning

Not

180101-
181231

180101-
180630

180101-
181231

180101-
181231

Reviderat Reviderat Reviderat Ej reviderat

IFRS BFNAR 2016:10 BFNAR 
2016:10

BFNAR 
2016:10

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 50 657 32 323 29 979 99 167 212 126

Övriga intäkter 916 26 291 293 1 055 2 581 1

Summa rörelsens intäkter 51 573 32 349 30 270 99 460 1 055 0 214 707

Handelsvaror -28 667 -21 673 -11 132 -64 349 -125 821

Övriga externa kostnader -7 279 -839 -5 885 -10 320 -770 -25 093

Personalkostnader -20 718 -3 873 -6 923 -9 812 -41 326

Övriga rörelsekostnader -259 -3 0 0 -262

Avskrivningar -913 -15 -653 -219 -3 961 -5 791 1,2

Summa rörelsens kostnader -57 866 -26 403 -24 593 -84 700 -4 731 0 -198 293

Rörelseresultat -6 293 5 946 5 677 14 760 -3 676 0 16 414

Finansiella intäkter 5 345 24 30 682

Finansiella kostnader -1 210 -11 -183 -9 -10 202 -11 615 1,3,6

Resultat före skatt -7 498 6 280 5 518 15 059 -13 878 0 5 481

Inkomstskatt -263 -1 381 -1 227 -3 365 768 -5 468 1,2,5

Periodens resultat -7 761 4 899 4 291 11 694 -13 110 0 13

Proformaresultaträkning 2018

Proformajusteringar

PROFORMAREDOVISNING
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Proformabalansräkning 2018

TSEK Seafire AB 
(publ)

Åkerstedts 
Verkstads AB

Nordbutiker i 
Sverige AB

Förvärvs-
relaterade 
justeringar

IFRS-
relaterade 
justeringar

Proforma 
balans-
räkning

Not

181231 181231 181231

Reviderat Reviderat Ej reviderat

IFRS BFNAR 
2016:10

BFNAR 
2016:10

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 42 150 64 0 77 162 119 376 2

Materiella anläggningstillgångar 874 7 344 472 -5 325 3 365 1,2

Uppskjuten skattefordran 245 0 0 0 245

Långfristiga fordringar 323 120 1 250 0 1 693

Summa anläggningstillgångar 43 592 7 528 1 722 71 837 124 679

Omsättningstillgångar

Varulager 5 875 4 621 25 854 0 36 350

Kundfordringar 11 231 2 717 5 212 0 19 160

Skattefordringar 0 0 0 0 0

Övriga kortfristiga fordringar 1 448 1 269 0 1 718

Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter

4 800 290 412 0 5 502

Likvida medel 7 092 2 206 4 661 855 14 814

Summa omsättningstillgångar 30 446 9 835 36 408 855 77 544

Summa tillgångar 74 038 17 363 38 130 72 692 202 223

Proformajusteringar

PROFORMAREDOVISNING
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TSEK Seafire AB 
(publ)

Åkerstedts 
Verkstads AB

Nordbutiker i 
Sverige AB

Förvärvs-
relaterade 
justeringar

IFRS-
relaterade 
justeringar

Proforma 
balans-
räkning

Not

181231 181231 181231

Reviderat Reviderat Ej reviderat

IFRS BFNAR 
2016:10

BFNAR 
2016:10

Eget kapital

Aktiekapital 1 207 100 50 74 1 431 4

Övrigt tillskjutet kapital 72 414 125 0 7 651 80 190 4

Balanserat resultat inkl. periodens 
resultat

-52 265 8 325 26 453 -37 442 -54 929 1,2,5

Summa eget kapital 21 356 8 550 26 503 -29 717 26 692

Långfristiga skulder

Uppskjutna skatteskulder 1 134 658 1 469 4 010 7 271 2,3

Garantiskulder 0 0 340 0 340

Långfristig skuld till kreditinstitut 12 000 4 111 0 71 389 87 500 3

Övriga långfristiga skulder 0 0 219 22 617 22 836 6

Summa långfristiga skulder 13 134 4 769 2 028 98 016 117 947

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 4 046 1  390 3 293 0 8 729

Aktuella skatteskulder 1 310 945 1 105 230 3 590 1

Utnyttjad checkräkningskredit 3 720 0 0 0 3 720

Kortfristig del av långfristig skuld 0 0 0 0 0

Övriga kortfristiga skulder 17 553 1 077 2 986 4 163 25 779 6

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter

12 919 632 2 215 0 15 766

Summa kortfristiga skulder 39 548 4 044 9 599 4 393 57 584

Summa skulder 52 682 8 813 11 627 102 409 175 531

SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER

74 038 17 363 38 130 72 692 202 223

Proformajusteringar

Proformabalansräkning 2018 forts.

PROFORMAREDOVISNING
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Noter till proformaredovisningen

Lingua Communication Nordic AB 
(Linguacom) förvärvades 18-07-02. 
I proformaredovisningen har det 
justerats för motsvarande helårssiffror 
gällande resultaträkningen. I Seafires 
koncernbalansräkning per 18-12-31 
är Linguacom till sin helhet redan 
konsoliderad.

1. I samband med förvärvet av 
Åkerstedts Verkstads AB, ingicks ett 
sale and lease back-avtal gällande en 
fastighet i verksamheten. Fastigheten 
såldes för 7,8 MSEK vilket gav 
en reavinst som har redovisats 
som övrig intäkt på 1,1 MSEK i 
proformaredovisningen. Likvideffekten 
av fastighetsöverlåtelsen är 3,0 
MSEK efter att lån om 4,7 MSEK 
löstes. Vid tillträdet ingicks ett 
hyresavtal med en årshyra på 
770 TSEK vilket har justerat för i 
proformaresultaträkningen.

2. I förvärven har det identifierats 
immateriella tillgångar i förvärvs-
analyserna. För Åkerstedts Verkstads 
identifierades immateriella tillgångar 
i form av Varumärke på cirka 0,9 
MSEK, Kundkontrakt på cirka 6,8 
MSEK och Övriga materiella och 
immateriella anläggningstillgångar på 
cirka 1,5 MSEK. För dessa tillgångar 
redovisas uppskjuten skatteskuld på 
cirka – 1,9 MSEK. Avskrivningstiden 
på de immateriella tillgångarna är 
fem år och avskrivningar har belastat 
resultaträkningen med cirka - 1,9 
MSEK i proformaredovisningen. 
Goodwillposten avseende förvärvet 
av Åkerstedts uppgår till cirka 21,9 
MSEK.

I förvärvsanalysen för Nordbutiker 
identifierades immateriella tillgångar i 
form av Varumärke på cirka 7,5 MSEK 
och övriga immateriella och materiella 
tillgångar på cirka 2,4 MSEK. För 
dessa tillgångar redovisas uppskjuten 
skatteskuld på cirka -2 MSEK. 
Avskrivningstiden på de immateriella 
tillgångarna är fem år och avskrivningar 
har belastat resultaträkningen med 
cirka – 2,0 MSEK. Goodwillposten 
avseende förvärvet av Nordbutiker 
uppgår till cirka 37,5 MSEK.

3. Justering avser förändring av 
finansiering förvärv. Förvärvskrediten 
för förvärvet av Linguacom uppgår 
till 12 MSEK och lånet löper med en 
ränta på 12,5 procent. Justering har 
skett i resultaträkningen med ränta för 
perioden jan – juni 2018 på cirka 0,6 
MSEK. Förvärvskrediten för förvärvet 
av Åkerstedts uppgår till cirka 30,5 
MSEK och utgör en långfristig skuld 
till kreditinstitut. Lånet löper med en 
ränta på 12,5 procent som har belastat 
resultaträkningen med cirka 3,8 MSEK 
2018.

Förvärvskrediten för förvärvet av 
Nordbutiker uppgår till 45 MSEK 
och utgör en långfristig skuld till 
kreditinstitut. Lånet löper med en 
ränta på 11,75 procent som har 
belastat resultaträkningen med cirka 
5,3 MSEK 2018.

Jämfört med tidigare finansiering ökar 
räntekostnaderna med 10,2 MSEK 
avseende perioden.

4. I samband med förvärvet av 
Åkerstedts genomfördes en riktad 
nyemission på 2 MSEK som dellikvid 
vid förvärvet. I samband med förvärvet 

av Nordbutiker genomfördes en 
riktad nyemission på 6 MSEK som 
dellikvid vid förvärvet. Totalt sett så 
har aktiekapitalet ökat med cirka 0,2 
MSEK och överkursfonden med cirka 
7,8 MSEK.

5. I de förvärvade bolagen finns 
det bokslutsdispositioner i form av 
periodiseringsfonder på 9,7 MSEK. 
Dessa har i sin helhet eliminerats i 
koncernsammanställningen. Beräknad 
skattesats, om inget annat anges, är 22 
procent. Den latenta skatten på dessa 
uppgår till 2,1 MSEK.

6. Tilläggsköpeskillingen för förvärvet 
av Åkerstedts uppgår till cirka 4,4 
MSEK och redovisas som en långfristig 
skuld. Tilläggsköpeskillingen för 
förvärvet av Nordbutiker uppgår till 
cirka 9,2 MSEK och redovisas som en 
långfristig skuld på 4,4 MSEK och en 
kortfristig skuld på 4,8 MSEK. Reverser 
till säljaren på totalt 13,7 MSEK är 
inkluderade i långfristiga skulder från 
förvärvet av Nordbutiker.

PROFORMAREDOVISNING
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• I januari 2017 registrerades Bolagets nyemission om cirka 7 MSEK  
 hos Bolagsverket.

• På den extra Bolagsstämman den 16 mars 2017 beslutades om  
 sammanläggning av aktier 50:1 samt nedsättning av aktiekapital till  
 500 000 kronor.

• I juli 2017 tillträde Peter Friberg som ekonomichef och i augusti  
 anställdes Mats Gullbrandsson som investeringschef. 

• Den 31 oktober 2017 registrerades Bolagets nyemission om 16  
 MSEK före emissionskostnader om 5,2 MSEK hos Bolagsverket.

• Bolagets aktie upptogs för handel på NGM Nordic MTF den 16  
 november 2017.

• Followit Sweden lanserar ett stöldskyddsalarm den 12 april 2018.

• Hedén Group lanserar nytt follow-focussystem YMER den 14 maj  
 2018.

• Seafire genomför en företrädesemission om 13,2 MSEK den 28  
 maj 2018.

• Seafire förvärvar Linguacom för 17 MSEK den 2 juli 2018.

• Hedén Group utser ny VD, vilket offentliggjordes den 12   
 november 2018.

• Linguacom utser ny VD, vilket offentliggjordes 3 december 2018.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 
PERIODEN 2017 - 2018
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Tabellerna i detta avsnitt redovisar Bolagets kapitalstruktur och skuldsättning på koncernnivå per den 31 december 2018. Se 
avsnitt ”Aktiekapital och ägarförhållanden m.m.” för ytterligare information angående Bolagets aktiekapital och aktier. Tabellerna 
i detta avsnitt inkluderar endast räntebärande skulder och bör läsas tillsammans med avsnittet ”Kommentarer till den utvalda 
finansiella informationen”. 

Kapitalstruktur
I tabellen nedan sammanfattas Seafires kapitalstruktur per den 30 april 2019. Tabellen inkluderar endast räntebärande 
skulder. Bolagets eget kapital uppgick till 29 472 TSEK, varav Bolagets aktiekapital uppgick till 1 629 TSEK. 

TSEK 2019-04-30

Kortfristiga räntebärande skulder 

Mot borgen (moderbolagsborgen och företagsinteckning) 3 646

Mot säkerhet

Utan borgen eller säkerheter

Summa kortfristiga räntebärande skulder 3 646

Långfristiga räntebärande skulder 

Mot borgen

Mot säkerhet (pant i aktier, företagsinteckning) 87 755

Utan borgen eller säkerheter 13 724 

Summa långfristiga räntebärande skulder 101 479

Eget kapital

Aktiekapital 1 629

Fond och utvecklingsutgifter

Överkursfond 29 374

Annat eget kapital inklusive periodens resultat -1 531

Summa eget kapital 29 472

Nettoskuldsättning
Nedanstående tabell presenterar Seafires nettoskuldsättning per den 30 april 2019.  
Tabellen omfattar endast räntebärande skulder. 

TSEK 2019-04-30

(A) Kassa 18 800

(B) Andra likvida medel 0

(C )  Lätt realiserbara värdepapper  0

(D) Likviditet (A) + (B) + ( C ) 18 800

(E ) Kortfristiga finansiella fordringar  24 107

(F) Kortfristiga räntebärande bankskulder 3 646

(G) Kortfristiga del av långfristiga räntebärande skulder 0

(H) Andra kortfristiga räntebärande skulder  0

(I) Kortfristiga räntebärande skulder (F) + (G) + (H) 3 646

(J) Netto kortfristig räntebärande skuldsättning (I)- (E )- (D) -39 256

(K) Långfristiga räntebärande banklån 87 755

(L) Emitterade räntebärande obligationer 0

(M) Andra långfristiga räntebärande skulder 13 724

(N) Långfristig räntebärande skuldsättning 101 479

(K) + (L) + (M) 

(O) Nettoskuldsättning (J) + (N) 62 218

KAPITALISERING, SKULDSÄTTNING OCH 
ANNAN FINANSIELL INFORMATION
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RÖRELSEKAPITALUTTALANDE
Det är Seafires uppfattning att det 
befintliga rörelsekapitalet är tillräckligt 
för de aktuella behoven den närmaste 
tolvmånadersperioden.

KAPITALRESURSER

Investeringar
Bolaget har under perioden för den 
historiska finansiella informationen fram 
till Bolagsbeskrivningens utgivande gjort 
huvudsakliga investeringar enligt 
följande. Under 2018 genomfördes 
rörelseförvärv om 17 500 
TSEK och förvärv av materiella 
anläggningstillgångar 94 TSEK.
Under perioden januari – april 2019 
uppgick rörelseförvärven till 99 
400 TSEK och förvärv av materiella 
anläggningstillgångar för 132 TSEK 
(-0,1).

Pågående och framtida investeringar
Bolaget har inga pågående investeringar 
eller framtida investeringar som 
lednings-organen redan har gjort klara 
åtaganden om.

Immateriella anläggningstillgångar
Seafires immateriella anläggningstill-
gångar består av varumärken, goodwill 
och balanserade utvecklingskostnader. 
Immateriella anläggningstillgångar upp-
gick per den 31 mars 2019 till 75,400 
TSEK (17,500 TSEK)

Materiella anläggningstillgångar
Bolagets materiella anläggningstillgångar 
uppgick den 31 mars 2019 till 16 000 
(100) TSEK. Seafire ser ingen betydande 
förändring i investeringsnivån avseende 
materiella anläggningstillgångar under 
den närmaste framtiden. 

Finansiella anläggningstillgångar
Seafires finansiella anläggningstillgångar 
består av uppskjuten skattefordran 
och långfristiga fordringar. Finansiella 
anläggningstillgångar uppgick per den 
31 mars 2019 till 600 (500) TSEK.

Överenskommelse om 
tilläggsköpeskilling i samband med 
förvärv
Per dagen för Bolagsbeskrivningen 
har Bolaget utestående förpliktelser 
om att under vissa förutsättningar 
erlägga tilläggsköpeskilling till säljarna 
av Bolagets dotterbolag Linguacom, 
Åkerstedts Verkstads och Nordbutiker. 
För mer information om förpliktelser 
avseende tilläggsköpeskillingar, 
vänligen se avsnittet "Legala frågor och 
kompletterande information" under 
"Väsentliga avtal" – "Avtal om förvärv av 
bolag".

Tendenser 

KONCERNEN
Koncernens verksamhetsområden 
präglas av stabila marknader och dess 
kunder av god betalningsförmåga. 
Kunderna efterfrågar kvalitet och hög 
servicenivå. Övergripande tendenser 
är generellt att lokala återförsäljare och 
mellanhänder får allt svårare att driva 
sin affär mot bakgrund av globalisering, 
digital marknadsföring/sociala 
medier och e-handel. Detta medför 
direktförsäljning i allt högre grad. 

NORDBUTIKER
Bolaget verkar i en snabbväxande 
marknad med elektrifiering av fordon 
vilket påverkar bolagets tillväxt 
positivt.  Införandet av tullar, bland 
annat på Kinatillverkade elcyklar, 
och dollarförstärkning ger ett ökat 
kostnadstryck vilket kan medföra lägre 
marginaler för bolaget. 

ÅKERSTEDTS VERKSTADS
Bolaget har vuxit med kundbasen men 
även attraherarat nya kunder. 
Trenden är att industribolag i ökad 
omfattning outsourcar egen produktion 
till leverantörer som Åkerstedts 
Verkstads i takt med att miljökraven som 
energiåtgång ökar. Den generellt goda 
konjunkturen har bidragit positivt till 
bolagets utveckling.

LINGUACOM
Marknaden har vuxit snabbt de senaste 
åren och kännetecknas av en stabil 
volym men med prispress i offentliga 
upphandlingar. 

FOLLOWIT SWEDEN 

Wildlifesegmentet 
Ökad efterfrågan på lättare produkter 
med förbättrad batterikapacitet och 
funktionalitet. Noterbart är krav på 
ökad tillförlitlighet och skonsamhet mot 
djuret. 

Fordon/egendomsegmentet 
Ökad efterfrågan på mer robusta 
och avancerade larm på grund av 
brister i kvalitet och tillförlitlighet i 
lågprissegmentet.

HEDÉN GROUP
Marknaden expanderar i och med 
att kommersiell TV, streamingtjänster 
och reklamfilmer kräver högre 
produktionskvalitet. Lågprissegmentet 
med instegsprodukter ökar snabbare än 
högprestandasegmentet vilket medför 
att allt fler aktörer etablerar sig inom 
filmteknik. 

KAPITALISERING, SKULDSÄTTNING OCH ANNAN FINANSIELL INFORMATION
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•  Den 2:e januari 2019 förvärvades samtliga aktier i Åkerstedts 
Verkstads.

•  En riktad emission om 2 MSEK till 6 SEK per aktie genomfördes  
den 16 januari 2019 som delbetalning av förvärvet.

• Followit Sweden ingick ett strategiskt samarbetsavtal med 
WeHunt Nordic AB den 30 januari 2019.

•  En riktad emission om 7,1 MSEK till 6 SEK per aktie genomfördes  
den 18 februari 2019.

• Den 5:e april 2019 förvärvades samtliga aktier i Nordbutiker.  
Bolaget omsatte 17,2 MSEK med en EBITDA på 2,4 MSEK under 
kvartal 1 2019. Med förvärvet av Nordbutiker når Koncernen en 
årsomsättning på över 200 MSEK proforma.

•  En riktad emission om 6 MSEK till 6 SEK per aktie genomfördes  
den 5:e april 2019 som delbetalning av förvärvet.

•  Seafire avser att undersöka förutsättningarna att byta handelsplats  
till Nasdaq First North under 2019.

VÄSENTLIGA 
HÄNDELSER EFTER DEN 
31 DECEMBER 2018
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STYRELSE, LEDANDE 
BEFATTNINGSHAVARE 
OCH REVISORER

3 Årtal inom parentes avser när uppdraget avslutades. 

Enligt bolagsordningen ska Seafires styrelse bestå av minst tre och högst åtta 
ledamöter utan suppleanter. Seafires styrelse består för närvarande av fyra personer, 
inklusive ordföranden. Uppdraget för samtliga ledamöter löper för tiden intill slutet av 
årsstämman 2020.

STYRELSE

Namn Befattning Ledamot 
sedan

Bolaget och 
dess ledning

Större 
aktieägare

Joachim Berner Styrelseordförande 2016 Ja Ja

Lennart Jacobsson Styrelseledamot 2016 Ja Ja

Tord Lendau Styrelseledamot 2017 Ja Ja

Susanne Tillqvist Styrelseledamot 2018 Ja Ja

   Oberoende i förhållande till:

Joachim Berner 
Ordförande sedan december 2016. Född 1962.

Utbildning och bakgrund: Joachim har en fil. mag. i ekonomi, MBA, från 
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet (1993). Han har bakgrund inom 
mediabranschen och har bland annat varit chefredaktör för Dagens Nyheter och 
Expressen. Han har även erfarenhet som verkställande direktör i bolag som Lowe & 
Partners Worldwide AB och AB Dagens Nyheter samt som styrelseordförande i bolag 
som Eniro AB. Utöver det har han suttit i styrelsen för över 20 svenska och utländska 
bolag, både privata och publika.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Content Nation AB, Gårdaverken AB, HLGS 
Holdings AB, HLGS Invest AB, Lokaltidningen Mitt i Stockholm AB, Christian Berner 
Tech Trade AB. Styrelseledamot i Njuice AB, Berner Fastighets AB, YA Holding AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren)3: Styrelseordförande och dessförinnan 
styrelseledamot i Christian Berner Nygatan AB (2015). Styrelseordförande i Eniro 
AB (2019) och dessförinnan styrelseledamot i Eniro AB (2018). Styrelseordförande i 
Berner Fastighets AB (2016), CB Industriutveckling AB (2015), Mitt i Investment AB 
(2014), Forma Publishing Group AB (2014). VD och styrelseordförande i Christian 
Berner Invest Aktiebolag (2018). Dessförinnan styrelseordförande i Christian Berner 
Invest Aktiebolag (2015). Styrelseledamot i Bergsmannen Förlag AB (2018), Ibom 
Sverige AB (2018), Format Publishing Birger Jarl AB (2018), SHV Holding AB (2014), 
Christian Berner Tech Trade AB (2014), Gårdaverken AB (2014), CB Industriutveckling 
AB (2015). Styrelseledamot i Karo Pharma AB (2015). Dessförinnan styrelseordförande 
i Karo Pharma Sverige AB (2014). Styrelseordförande och verkställande direktör i 
Christian Berner Invest Aktiebolag (2018). Styrelseordförande i Riksteatern (2015). 
Styrelseledamot i Pensionsmyndigheten (2015), Arbetsförmedlingen (2014). 
Styrelseordförande i Lautex Oy (2017). Styrelseledamot i Teknoma Oy (2018), NHST 
Media Group AS (2018), Telantum Oyj (2016), Dagens Näringsliv AS (2015).

Innehav i Bolaget per dagen för Bolagsbeskrivningen: 163 874 aktier (avser innehav 
genom Gårdaverken AB).
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Lennart Jacobsson
Ordinarie ledamot sedan december 2016. Född 1955.

Utbildning och bakgrund: Lennart har en civilekonomexamen från Uppsala Universitet 
(1979) samt har genomgått styrelseordförande- och styrelseledamotutbildning hos 
Michaël Berglund. Lennart var ekonomi- och personalchef för Östersunds Bryggeri 
AB under 1979-1982. Lennart har därefter arbetat i riskkapitalbranschen sedan 1983 
och har bland annat varit verkställande direktör för Swedestart AB och Swedestart 
Management AB samt i ett av portföljbolagen, Upnod. Lennart har erfarenhet av att 
hitta, utvärdera och investera i nordiska, särskilt svenska, bolag. Han har dessutom 
varit styrelseordförande och styrelseledamot i ett stort antal onoterade bolag.

Pågående uppdrag: Verkställande direktör och styrelseledamot i Bobtail Nordic 
Pharma AB, V.C. Partners Aktiebolag, Odrärer Invest AB. Styrelseledamot i Metronor 
AS, Träaktiebolagets KG-list, Österbymo Hardwood AB, Anebyhusgruppen AB, 
Spaljisten Aktiebolag. Styrelsesuppleant i Lilla Magasinet i Täby AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren)4: Styrelseordförande i Aktiebolaget Solvalla 
Travbana (2018). Dessförinnan styrelseledamot i Aktiebolaget Solvalla Travbana 
(2015). Styrelseordförande i SHV Holding AB (2014). Dessförinnan styrelseledamot 
i SHV Holding AB (2014). Styrelseordförande i Connode Holding AB (2016). 
Dessförinnan styrelseledamot i  Connode Holding AB (2015). Styrelseordförande i 
Silex Microsystems AB (2015). Dessförinnan styrelseledamot i Silex Microsystems 
AB (2012). Styrelseordförande i Connode AB (2016), Yewtree Holding AB (2018), 
Swedestart Life Science AB (2016). Styrelseordförande i Solvalla Utvecklings AB 
(2018). Dessförinnan styrelseledamot i Solvalla Utvecklings AB (2015). Verkställande 
direktör och styrelseledamot i Swedestart Tech AB (2018). Styrelseledamot i 
Troperty AB (numera Svensk Travsport AB) (2018), Österbymo Hardwood AB 
(2018), Anebyhusgruppen Mark AB (2018), Anebyhusgruppen Volymhus AB (2018), 
Terratech AB (2015), Anebyhusgruppen Contracting AB (2018), Anebyhus AB (2018), 
Träaktiebolaget KG-list (2018), SciBase AB (2014), SciBase Holding AB (publ) (2014), 
SciBase Intressenter AB (2014), Volvo Group Venture Capital Aktiebolag (2016). 
Styrelseordförande i Stockholms Travsällskap (STS) (2018). Styrelsesuppleant i Solvalla 
Fastighet 4E AB (2019), Solvalla Fastighet 5C AB (2019), Solvalla Fastighet 3A AB 
(2019), Solvalla Fastighet 3B AB (2019), Solvalla Fastighet 3C AB (2019), Solvalla 
Fastighet 3D AB (2019), Solvalla Fastighet 3E AB (2019), Solvalla Fastighet 4A AB 
(2019), Solvalla Fastighet 4C AB (2019), Solvalla Fastighet 4D AB (2019), Solvalla 
Fastighet 5A AB (2019), Solvalla Fastighet 5B AB (2019), Solvalla Fastighet 5E AB 
(2019), Solvalla Fastighet 2C AB (2019), Solvalla Fastighet 2D AB (2019), Solvalla 
Fastighet 2E AB (2019), Solvalla Fastighet 5D AB (2019), Solvalla Fastighet 1A AB 
(2019), Solvalla Fastighet 1B AB (2019), Solvalla Fastighet 1C AB (2019), Solvalla 
Fastighet 1D AB (2019), Solvalla Fastighet 1E AB (2019), Solvalla Fastighet 2A AB 
(2019), Solvalla Fastighet 2B AB (2019), Solvalla Fastighet 4B AB (2019), Solvalla 
Holding 1 AB (2019), Solvalla Holding 2 AB (2019), Solvalla Holding 3 AB (2019), 
Solvalla Holding 4 AB (2019), Solvalla Holding 5 AB (2019).

Innehav i Bolaget per dagen för Bolagsbeskrivningen: 112 981 aktier (avser innehav 
genom Odrärer Invest AB).

4 Årtal inom parentes avser när uppdraget avslutades.

STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISORER
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 6 Årtal inom parentes avser när uppdraget avslutades.

Tord Lendau
Ordinarie ledamot sedan april 2017. Född 1957.

Utbildning och bakgrund: Tord har en fyraårig gymnasieingenjörsutbildning samt 
har studerat industriell ekonomi vid Linköpings universitet. Tord har erfarenhet som 
styrelseledamot i över 20 svenska och utländska bolag, både privata och publika, samt 
som verkställande direktör i ett flertal MedTech-bolag, såsom Synectics Medical AB 
och Artimplant AB.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i SciBase AB, SciBase Holding AB (publ), 
SciBase Intressenter AB, ENCare AB, Embedded Nano Europe AB, Simpell Gig AB. 
Styrelseledamot i Lendau Capital AB, Bostadsrättsföreningen Strandvägspalatset, 
SwedNanoTech AB, Encare Holding AB. Styrelsesuppleant i Leader Island AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren)5: Styrelseordförande i CytaCoat Aktiebolag 
(2014), Stille AB (2015), Actea Consulting AB (2017), Promimic AB (2019), Hubbster 
AB (2019). Styrelseledamot samt ordförande för revisionsutskottet i Vitrolife AB 
(2018), Boule Diagnostics AB (2016). Styrelseordförande i Medtentia Oy (2016). 
Styrelseledamot och ledamot i revisionsutskottet i ArthroCare Inc (2014).

Innehav i Bolaget per dagen för Bolagsbeskrivningen: 559 780 aktier (avser eget 
innehav samt innehav genom Lendau Capital AB.)

Susanne Tillqvist
Ordinarie ledamot sedan april 2018. Född 1968.

Utbildning och bakgrund: Susanne har en civilekonomexamen från Stockholms 
universitet (1991). Hon är dessutom utbildad inom management, ledarskap, 
processutveckling och organisationsutveckling. Susanne har arbetat på ledande 
positioner i företag i över 20 år. Under 2006-2017 arbetade hon som konsult på Ernst 
& Young AB, varav sex år som delägare. Hon har erfarenhet av bl.a. finansiell styrning 
så som budgetansvar och ekonomisk uppföljning, ledning och styrning av personal, 
organisation och processer, innovation, affärsutveckling och försäljning. Susanne har 
kunskap om intern styrning och kontroll, internrevision och riskanalys. Hon har även 
erfarenhet av att vara del i ett delägarkollektiv med ansvar för knappt 400 konsulter. 
Susanne är även diplomerad inom styrelsearbete efter utbildning vid Stockholms 
Handelskammare.

Pågående uppdrag: Verkställande direktör och styrelseledamot i WizWomen Sverige 
AB. Styrelseledamot i Still Consulting AB. Styrelsesuppleant i Tristan AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren)6: Styrelseledamot i Gårdaverken AB (2019). 
Styrelsesuppleant i Being Boiled AB (2017), Pennstället 57 AB (2017).

Innehav i Bolaget per dagen för Bolagsbeskrivningen: Inget innehav. 

STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISORER
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LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 

Johan Bennarsten
VD sedan december 2016. Född 1972.

Utbildning och bakgrund: Johan har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik från 
Uppsala universitet (1998) samt en läkarexamen från Karolinska Institutet (2000). 
Han har även en Swedseclicens i Corporate Finance (2016). Johan har varit i 
riskkapitalbranschen sedan 2001, bland annat på nordiska Private Equity-firman 
CapMan, där han mellan 2008 och 2015 var Partner och Head of Team. Därefter 
var han Partner på Corporate Finance på Pareto Securities AB.

Pågående uppdrag: VD och styrelseledamot i Followit Sweden AB. 
Styrelseordförande i Hedén Group AB.  Styrelseledamot i Nordbutiker i Sverige 
AB, Lingua Communication Nordic AB, Sydsken AB, Åkerstedts Verkstads 
Aktiebolag.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren)7: Styrelseordförande i Hedén Engineering 
AB (2016), Bygg och Fastighetsteknik i Stockholm AB (2018), HeyOuts Sweden 
AB (2016), Attendo Samsa AB (2016), Attendo Kingsfieldstreet Holding AB 
(2016). Styrelseordförande i Karo Pharma Sverige AB (2015). Dessförinnan 
Styrelseledamot i Karo Pharma Sverige AB (2015). Verkställande direktör och 
styrelseledamot i Hedén Group AB (2019). Dessförinnan styrelseledamot i Hedén 
Group AB (2016). Verkställande direktör och styrelseledamot i SHV Holding AB 
(2014). Styrelseledamot i Avonova Apladalen Företagshälsa AB (2014), Helex i 
Sundsvall AB (2014), Hermelinen Företagshälsa Aktiebolag (2014), Hermelinen 
Företagsservice och Forskning AB (2014), Läkarhuset Hermelinen AB (2014), 
Läkarhuset i Dalarna AB (2014), Sensia AB (2014), Unicare Vård i Dalarna AB 
(2014), Unicare Vård i Kronoberg AB (2014), Boden Sjukgymnastik & Idrottsrehab 
Aktiebolag (2014), Hälsokompaniet i Boden AB (2014), Piteå Sjukgymnastik 
Aktiebolag (2014), Sensia Hälsa AB (2014), Sjukgymnastiken Hermelinen 
Aktiebolag (2014), Step in Sweden AB (2014), CapMan (Sweden) Buyout VIII 
GP AB (2015), CapMan Sweden AB (2015), HeMi Hemtjänst Rehabilitering & 
Utbildning AB (2014), Neoventa Medical AB (2017), Neoventa Holding Aktiebolag 
(2017). Styrelsesuppleant i Followit Sweden AB (2017), Unicare Vård i Jönköpings 
län AB (2014), Hermelinen Vårdcentraler AB (2018), Columna Läkarpraktik 
Aktiebolag (2014), Friskvårdshuset på Internet Sverige AB (2014), Sista versen 
15375 BA (2014), Silex Microsystems AB (2014).

Innehav i Bolaget per dagen för Bolagsbeskrivningen: 1 682 364 aktier (avser 
eget innehav samt innehav genom Sydsken AB och närståendes innehav).

7 Årtal inom parentes avser när uppdraget avslutades.

STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISORER
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Mats Gullbrandsson
Investeringschef sedan augusti 2017. Född 1966.

Utbildning och bakgrund: Mats har en civilekonomexamen från Handelshögskolan 
vid Göteborgs universitet (1990) samt lång och bred erfarenhet av företagsaffärer, 
affärsutveckling och bolagsstyrning. Mats arbetade inom strategisk Corporate 
Finance-rådgivning i cirka tio år innan han gick över till Private Equity för att vara 
delansvarig för att bygga upp CapMans svenska Buy-Out verksamhet. Han var även 
verkställande direktör för butikskedjan Gallerix AB mellan 2014 och 2015 och drev 
där igenom en framgångsrik Turn-Around.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Nordbutiker i Sverige AB, Åkerstedts 
Verkstads Aktiebolag, Lingua Communication Nordic AB. Styrelseledamot i 
Hedén Group AB, AXsensor AB, Gullbrandsson Business Development AB. 
Styrelsesuppleant i Followit Sweden AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren)8: Styrelseledamot i Aktiebolaget Pictura 
(2019), Inlandsinnovation AB (2017), Gallerix Holding AB (2016). Verkställande 
direktör och styrelseledamot i Gallerix AB (2016). Dessförinnan styrelseledamot 
i Gallerix AB (2014).  Styrelsesuppleant i Hedén Group AB (2019). Revisor i 
Bostadsrättsföreningen Terrakottan 10 (2018).

Innehav i Bolaget per dagen för Bolagsbeskrivningen: 315 289 aktier (avser eget 
innehav samt innehav genom Gullbrandsson Business Development AB).

Peter Friberg
Ekonomichef sedan juni 2017. Född 1965.

Utbildning och bakgrund: Peter har en civilekonomexamen från Handelshögskolan 
vid Göteborgs universitet (1992). Peter har erfarenhet av arbete som finanschef 
och ekonomichef för företag inom rederier och byggmaterial samt inom branschen 
för teknisk konsultation. Peter har dessutom suttit som styrelseledamot i den 
börsnoterade sågverkskoncernen Bergs Timber AB (publ) i över tio år.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Proconomy Gruppen AB. Styrelseledamot 
i Gårdaverken AB, Contactia AB, Bergskanten Invest AB, Institutet för 
Företagsekonomiska Fältstudier, ekonomisk förening (IFF eller Fältekonomerna). 
Verkställande direktör och styrelseledamot i Bergskanten AB. Verkställande 
direktör och styrelseledamot i Synaps Utveckling AB. Verkställande direktör och 
styrelseledamot i Proconomy AB. Styrelsesuppleant i Berner Fastighets AB. Revisor i 
LaSSe Brukarstödcenter Ekonomisk förening.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren)9: Styrelseledamot i Christian Berner 
Invest Aktiebolag (2018), Bergskanten AB (2018), Bergs Timber AB (publ) (2015). 
Styrelsesuppleant i Lingua Communication Nordic AB (2019). Styrelsesuppleant i 
Conlo AB (2018). Dessförinnan verkställande direktör och styrelseledamot i Conlo 
AB (2016).

Innehav i Bolaget per dagen för Bolagsbeskrivningen: 102 172 aktier (avser eget 
innehav samt innehav genom Bergskanten Invest AB).

8  Årtal inom parentes avser när uppdraget avslutades. 
9 Årtal inom parentes avser när uppdraget avslutades. 

STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISORER



49

ERSÄTTNINGAR OCH FÖRMÅNER TILL STYRELSE OCH 
LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Det förekommer inga familjeband mellan några styrelseledamöter eller ledande befattningshavare.

Bolagets styrelseordförande Joachim Berner är huvudägare och styrelseordförande i Christian Berner 
Tech Trade AB som kan komma att ha intresse av att förvärva liknande målbolag som Seafire, och som 
framgår ovan i detta avsnitt har vidare vissa styrelseledamöter och ledande befattningshavare privata 
intressen i Bolaget genom innehav av aktier i Bolaget. Vidare har Bolaget från tid till annan ingått 
avtal med närstående till Bolaget, vilka redogörs för under avsnittet "Transaktioner med närstående" 
under "Legala frågor och kompletterande information". Utöver vad som angivits ovan föreligger 
inga intressekonflikter eller potentiella intressekonflikter mellan styrelseledamöternas och ledande 
befattningshavarnas åtaganden gentemot Bolaget och deras privata intressen och/eller andra åtaganden. 

Bolagets investeringschef Mats Gullbrandsson var tidigare VD och styrelseledamot i Gallerix AB där 
en företagsrekonstruktion inleddes den 10 januari 2017. Mats Gullbrandsson avslutade operativt 
sitt uppdrag i Gallerix AB under oktober 2015. Avregistrering som VD och styrelseledamot skedde 
formellt den 18 mars 2016. Utöver vad som anges ovan har, under de senaste fem åren, ingen 
styrelseledamot eller ledande befattningshavare (i) dömts i bedrägerirelaterade mål, (ii) varit inblandad i 
konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning i egenskap av medlem i förvaltnings-, lednings- eller 
kontrollorgan, (iii) varit föremål för anklagelser eller sanktioner från myndigheter eller offentligrättsligt 
reglerade yrkessammanslutningar eller (iv) ålagts näringsförbud eller av domstol förbjudits att ingå i 
en emittents förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller från att ha ledande eller övergripande 
funktioner i ett bolag.

Samtliga Bolagets styrelseledamöter och ledande befattningshavare kan nås via Bolagets adress, se 
avsnittet "Adresser".

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR AVSEENDE STYRELSE 
OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISORER

Ersättningar till styrelsen
Årsstämman den 25 april 2019 beslutade att arvode till var och en av de stämmovalda ordinarie 
styrelseledamöterna som inte är anställda i Koncernen ska utgå med 100 TSEK samt att arvode till 
styrelseordföranden ska utgå med 150 TSEK för tiden intill slutet av årsstämman 2020. 

Ingen styrelseledamot har något avtal som berättigar till ersättning vid upphörandet av uppdraget. 
Nedanstående tabell utvisar de ersättningar som utgick till Bolagets styrelseledamöter under 
räkenskapsåret 2018.

Ersättning till styrelseledamöter, 2018

(TSEK) Styrelsearvode Rörlig ersättning Pensionskostnader Summa

Joachim Berner, styrelseordförande 150 0 0 150

Lennart Jacobsson, ordinarie ledamot 100 0 0 100

Tord Lendau, ordinarie ledamot 100 0 0 100

Susanne Tillqvist, ordinarie ledamot 100 0 0 100

Summa 450 0 0 450
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10 Avser VD och investeringschef. Då Bolagets ekonomichef inte är anställd i Bolaget omfattas han inte av definitionen "ledande befatt-
ningshavare" i Bolagets årsredovisning. För information om ersättningar som utgick till Bolagets ekonomichef under 2018, se avsnittet 
"Legala frågor och kompletterande information" under "Transaktioner med närstående" – "Konsultavtal med ekonomichef".

Ersättning till ledande befattningshavare
Bolaget har för närvarande två ledande befattningshavare som är anställda av Bolaget; VD Johan Bennarsten 
och investeringschef Mats Gullbrandsson. Ersättning till Bolagets ledande befattningshavare utgörs för 
närvarande av grundlön, tjänstepension samt övriga förmåner såsom sjukförsäkring och sjukvårdsförsäkring. 
Avtalad grundlön uppgår för närvarande till 74 TSEK/månad för VD Johan Bennarsten och 64 TSEK/
månad för investeringschef Mats Gullbrandsson. Bolagets ekonomichef Peter Friberg fullgör sitt uppdrag 
som ekonomichef på konsultbasis genom Peter Fribergs konsultbolag Bergskanten AB. För mer information 
om ersättningar enligt konsultavtalet, se avsnittet "Legala frågor och kompletterande information" under 
"Transaktioner med närstående" – "Konsultavtal med ekonomichef". 

Nedanstående tabell utvisar de ersättningar som utgick till Bolagets ledande befattningshavare under 
räkenskapsåret 2018.

Ersättning till ledande befattningshavare, 2018

(TSEK) Fast ersättning Rörlig ersättning Pensionskostnader Summa

Johan Bennarsten, VD 640 0 40 680

Övriga ledande befattningshavare10 640 0 39 679

Summa 1280 0 79 1359

Anställningsvillkor för ledande befattningshavare
För VD gäller en uppsägningstid om sex månader ömsesidigt såväl vid egen som vid Bolagets uppsägning. 
För övriga ledande befattningshavare gäller en uppsägningstid om tre månader ömsesidigt såväl vid egen 
som vid Bolagets uppsägning (vilket, såvitt avser ekonomichefen, avser uppsägning av konsultavtal). Samtliga 
avtal med ledande befattningshavare innehåller bestämmelser om sekretess, konkurrens- och värvningsförbud 
samt i övrigt sedvanliga bestämmelser. Ingen ledande befattningshavare har rätt till avgångsvederlag efter 
anställningens upphörande.

Revisorer
Vid årsstämman i Bolaget den 25 april 2019 omvaldes Ernst & Young Aktiebolag, med adress Box 7850, 
103 99 Stockholm, som Bolagets revisor, med auktoriserade revisorn Alexander Hagberg som huvudansvarig 
revisor. Revisionsbyrån och den auktoriserade revisorn är medlemmar i branschorganisationen FAR. Ernst 
& Young Aktiebolag utsågs till Bolagets revisor vid extra bolagsstämma den 16 mars 2017. Dessförinnan 
var Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, 113 97 Stockholm, Bolagets revisor och Johan Tilander samt 
dessförinnan Hans Jönsson huvudansvarig revisor. Anledningen till bytet av revisor var att samtliga bolag inom 
Koncernen ska ha samma revisor. Bolagets revisor Ernst & Young Aktiebolag har reviderat årsredovisningarna 
för räkenskapsåren som omfattas av den historiska finansiella perioden i Bolagsbeskrivningen. Bolagets 
styrelseledamot Susanne Tillqvist arbetade fram till november 2017 som managementkonsult på Ernst & 
Young Aktiebolag.

STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISORER
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BOLAGSSTYRNING

Lagstiftning och bolagsordning
Seafire är ett svenskt publikt aktiebolag 
och regleras av svensk lagstiftning, 
främst aktiebolagslagen (2005:551) 
och årsredovisningslagen (1995:1554). 
Bolaget följer vidare de regler och 
rekommendationer som ges ut av 
relevanta organ, så som NGM Nordic 
MTF:s regelverk och uttalanden från 
Aktiemarknadsnämnden avseende 
god sed på aktiemarknaden samt 
interna regler och föreskrifter. Bolaget 
har ansökt om upptagande till handel 
av Bolagets aktier på Nasdaq First 
North. Om ansökan beviljas måste 
Bolaget istället för NGM Nordic MTF:s 
regelverk följa Nasdaq First Norths 
regelverk. 

Bolagsstyrningen sker bland annat 
via bolagsstämman, styrelsen och 
VD. Bolagets revisorer, som utses av 
bolagsstämman, granskar Bolagets 
redovisning samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning av 
Bolaget.

Svensk kod för bolagsstyrning
Svensk kod för bolagsstyrning 
("Koden") utgör en del av näringslivets 
självreglering och kompletterar 
lagstiftning och andra regler genom 
att ange en högre norm för god 
bolagsstyrning. Bolag vars aktier är 
noterade på NGM Nordic MTF eller 
Nasdaq First North är inte skyldiga att 
tillämpa Koden. Bolaget tillämpar för 
närvarande inte Koden och har inte 
för avsikt att tillämpa Koden efter en 
eventuell notering på Nasdaq First 
North.

Bolagsstämma
Aktieägarna utövar sitt inflytande 
över Bolagets angelägenheter på 
bolagsstämma. För beslutsfattande vid 
bolagsstämman gäller aktiebolagslagens 
regler om beslutsmajoritet. 

Vid årsstämman, som enligt 
aktiebolagslagen ska hållas inom 
sex månader från utgången av varje 
räkenskapsår, läggs balans- och 
resultaträkning samt koncernbalans- 
och koncernresultaträkning fram 
och beslut fattas om disposition 
av Bolagets resultat, fastställande 
av balans- och resultaträkningarna 
respektive koncernbalans- och koncern-
resultaträkningarna, ansvarsfrihet för 
styrelse och VD, val av och arvode 
till styrelseledamöter och revisor 
samt övriga ärenden som ankommer 

på årsstämman enligt lag. Om 
styrelsen anser att det är nödvändigt 
att ytterligare bolagsstämma hålls 
före nästkommande årsstämma, 
eller om revisorn eller aktieägare 
representerande minst tio procent 
av aktierna i Bolaget skriftligen begär 
det, ska vidare en extra bolagsstämma 
sammankallas.  

Kallelse till bolagsstämma sker genom 
annonsering i Post- och Inrikes 
Tidningar och genom att kallelsen 
hålls tillgänglig på Bolagets webbplats. 
Att kallelse skett ska även samtidigt 
annonseras i Dagens Industri. Kallelse 
till bolagsstämma ska utfärdas tidigast 
sex och senast två veckor före 
bolagsstämman. Kallelse till årsstämma 
och bolagsstämma där ändring av 
bolagsordningen ska behandlas ska 
alltid utfärdas tidigast sex och senast 
fyra veckor före bolagsstämman. För 
att ha rätt att delta vid bolagsstämman 
ska aktieägare dels vara införd i den av 
Euroclear Sweden AB förda aktieboken 
på den femte vardagen före stämman 
(den s.k. avstämningsdagen) samt dels 
ha anmält sig hos Bolaget senast den 
dag som anges i kallelsen. Aktieägare 
kan delta vid bolagsstämma personligen 
eller genom ombud och kan även 
biträdas av högst två personer. 
Aktieägare är berättigade att rösta för 
samtliga aktier som aktieägaren innehar 
i Bolaget. Aktieägare som önskar få ett 
ärende behandlat på bolagsstämma 
måste skicka en skriftlig begäran härom 
till Bolagets styrelse. Begäran ska 
normalt ha tagits emot av styrelsen 
senast sju veckor före bolagsstämman.

För att kunna avgöra vem som är 
berättigad att delta och rösta på 
bolagsstämmor ska Euroclear Sweden 
AB på Bolagets begäran tillhandahålla 
Bolaget en förteckning över samtliga 
innehavare av aktier som finns 
upptagna i Bolagets aktiebok på 
avstämningsdagen. Aktieägare som 
har sina aktier förvaltarregistrerade 
måste instruera förvaltaren att tillfälligt 
omregistrera aktierna i aktieägarens 
namn för att äga rätt att delta vid och 
rösta för sina aktier vid bolagsstämman 
(s.k. rösträttregistrering). Sådan 
rösträttsregistrering måste vara 
verkställd senast på avstämningsdagen. 
Aktieägare som har sina aktier 
direktregistrerade på ett VP-konto i 
Euroclear Sweden AB:s system kommer 
automatiskt att finnas med i listan över 
aktieägare.

Kallelser, protokoll och kommunikéer 
från bolagsstämmor hålls tillgängliga på 
Bolagets webbplats.

Valberedning
Valberedningen är bolagsstämmans 
organ med enda uppgift att 
bereda stämmans beslut i val- och 
arvodesfrågor samt, i förekommande 
fall, principer för utseende av och/
eller instruktioner för valberedningen. 
Vid årsstämman 2019 beslutades om 
antagande av instruktioner för utseende 
av valberedningen enligt följande.

Valberedningen ska bestå av styrelsens 
ordförande och högst tre övriga 
ledamöter, som utses av var och en av 
de tre röstmässigt största aktieägarna 
per den sista september 2019 som 
önskar utse en sådan ledamot. Om 
någon av de tre röstmässigt största 
aktieägarna avstår rätten att utse 
en ledamot övergår rätten till den 
fjärde röstmässigt största aktieägaren, 
och så vidare. Fler än två ytterligare 
aktieägare än de tre största behöver 
inte kontaktas. Valberedningens 
mandatperiod sträcker sig fram till 
dess att ny valberedning utsetts. 
Om ledamot lämnar valberedningen 
innan dess arbete är slutfört, och 
valberedningen anser att det finns 
behov att ersätta sådan ledamot, ska 
valberedningen utse en ny ledamot. 
Valberedningens ordförande ska 
utses av den röstmässigt största 
aktieägaren som utsett en representant 
i valberedningen. Valberedningen ska ta 
fram förslag till ordförande på stämman, 
förslag till arvode till var och en av 
styrelseledamöterna, förslag till styrelse 
och styrelseordförande samt förslag 
till val av registrerat revisionsbolag 
och revisorsarvoden. Vidare ska 
valberedningen ta fram förslag till 
principer för utseende av valberedning. 

Valberedningens ledamöter uppbär 
ingen ersättning från Bolaget för 
arbetet i valberedningen. Bolaget svarar 
dock för kostnader som är förenade 
med utförandet av valberedningens 
uppdrag.

Styrelsen och styrelsens arbete
Styrelsen är Bolagets högsta 
verkställande organ och Bolagets 
ställföreträdare. Vidare svarar styrelsen 
enligt aktiebolagslagen för Bolagets 
organisation och förvaltningen av 
Bolagets angelägenheter, och ska 
fortlöpande bedöma Bolagets och 
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Koncernens ekonomiska situation 
och se till att Bolagets organisation 
är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och Bolagets 
ekonomiska förhållanden i övrigt 
kontrolleras på ett betryggande sätt. 
Styrelseledamöterna väljs varje år på 
årsstämman för tiden fram till slutet 
av nästa årsstämma. Enligt Bolagets 
bolagsordning ska styrelsen bestå 
av minst tre och högst åtta ordinarie 
ledamöter utan styrelsesuppleanter. 
Det finns ingen gräns för hur länge 
en ledamot kan ingå i styrelsen. 
Vid årsstämman 2019 omvaldes 
Joachim Berner, Lennart Jacobsson, 
Tord Lendau och Susanne Tillqvist 
till styrelseledamöter för tiden intill 
slutet av nästa årsstämma. Vid 
årsstämman 2019 utsågs Joachim 
Berner till styrelsens ordförande. 
För mer information om Bolagets 
styrelseledamöter, se avsnittet "Styrelse, 
ledande befattningshavare och 
revisorer".

Bland styrelsens uppgifter ingår 
bland annat att fastställa Bolagets 
övergripande mål och strategier, 
övervaka större investeringar, 
säkerställa att det finns en 
tillfredsställande kontroll av Bolagets 
efterlevnad av lagar och andra regler 
som gäller för Bolagets verksamhet 
samt Bolagets efterlevnad av interna 
riktlinjer. Bland styrelsens uppgifter 
ingår även att säkerställa att Bolagets 
informationsgivning till marknaden 
och investerare präglas av öppenhet 
samt är korrekt, relevant och tillförlitlig 
samt att tillsätta, utvärdera och vid 
behov entlediga Bolagets verkställande 
direktör. Därutöver utgör styrelsen för 
Bolaget dess investeringskommitté.  
Styrelsens ordförande har ett särskilt 
ansvar att leda styrelsens arbete och 
bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter 
som ankommer på styrelsen.

Styrelsen har, i enlighet med 
aktiebolagslagen, fastställt en skriftlig 
arbetsordning för sitt arbete, vilken 
ska utvärderas, uppdateras och 
fastställas på nytt årligen. Styrelsen ska 
sammanträda minst fyra gånger per 
räkenskapsår enligt sammanträdesplan 
som fastställs vid årets första ordinarie 
styrelsesammanträde. Därutöver hålls 
styrelsesammanträde när styrelsens 
ordförande eller någon av styrelsens 
ledamöter så begär. Styrelsens 
ordförande förbereder i samråd 
med VD styrelsesammanträden och 
tillser att kallelse och övrigt underlag 
skickas till styrelsens ledamöter. 
Vid styrelsemöten behandlas bl.a. 
de frågor som ska behandlas enligt 
styrelsens arbetsordning och vid 

varje sammanträde ska VD lämna en 
redogörelse för Bolagets utveckling 
och andra väsentliga frågor. Sådan 
redogörelse ska särskilt beakta Bolagets 
ekonomiska ställning och utveckling.

Styrelsen beslutar om VD:s 
anställningsvillkor inklusive förmåner. 
Under 2018 hölls 14 styrelsemöten. 
Styrelsen har inte inrättat några 
utskott utan fullgör samtliga styrelsens 
uppgifter, inklusive frågor om revision, 
ersättning till VD och investeringar, i 
dess helhet.

Verkställande direktör 
Bolagets VD är ansvarig för Bolagets 
löpande förvaltning, med vilket avses 
att i alla operativa avseenden leda 
bolagets verksamhet i enlighet med de 
riktlinjer och anvisningar som meddelats 
av styrelsen. Åtgärder som med 
hänsyn till omfattningen och arten av 
Bolagets verksamhet är av osedvanligt 
slag eller stor betydelse faller utanför 
den "löpande förvaltningen" och ska 
därför som huvudregel beredas och 
föredras styrelsen för beslut. VD ska 
ta fram erforderligt informations- 
och beslutsunderlag inför samt vara 
föredragande vid styrelsemöten, vilket 
särskilt ska omfatta redogörelser 
för Bolagets ekonomiska ställning 
och utveckling. VD ska se till att 
styrelsens ledamöter månadsvis 
tillställs information som behövs för 
att följa Bolagets ställning, likviditet 
och utveckling samt i övrigt uppfylla 
sin rapporteringsskyldighet avseende 
ekonomiska förhållanden. VD ska lägga 
fram investeringskalkyler och annat 
underlag inför strategiska beslut i och 
ansvarar för att investeringsprojekt 
hålls inom beslutade ramar samt att 
uppföljning säkerställs. VD ansvarar 
för att verkställa styrelsens beslut. 
VD utses av styrelsen och ska följa 
den instruktion som styrelsen årligen 
fastställer.  

Närmare information om Bolagets 
VD Johan Bennarsten samt övriga 
ledande befattningshavare, inklusive 
information om ersättningar till VD och 
till övriga ledande befattningshavare, 
återfinns i avsnittet "Styrelse, ledande 
befattningshavare och revisorer".

Revision
Bolagets revisor utses av årsstämman. 
Vid årsstämman 2019 beslutades att 
omvälja revisionsbolaget Ernst & Young 
Aktiebolag till revisor med Alexander 
Hagberg som huvudansvarig revisor. 
Revisorn ska granska årsredovisning 
och räkenskaper samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning. 

Enligt Bolagets bolagsordning ska 
Bolaget ha en eller två revisorer med 
högst samma antal revisorssuppleanter. 
Revisorn rapporterar årligen sina 
iakttagelser från granskningen till 
styrelsen.

Riskhantering och intern kontroll
Styrelsen ansvarar för att se till 
att bolaget har god intern kontroll 
och formaliserade rutiner som 
säkerställer att fastlagda principer 
för finansiell rapportering och intern 
kontroll efterlevs samt att Bolagets 
finansiella rapportering är upprättad i 
överensstämmelse med lag, tillämpliga 
redovisningsstandarder och övriga 
krav på noterade bolag. Styrelsen har 
vidare det övergripande ansvaret för 
uppföljningen av den interna kontrollen 
och hur rapporteringen till styrelsen 
fungerar. 

Bolaget har en enkel juridisk och 
operativ struktur där styrelsen 
kontinuerligt följer upp Bolagets 
interna kontroll och risker. Styrelsen 
fastställer årligen en arbetsordning för 
styrelsen samt instruktioner för bland 
annat verkställande direktören och 
för den ekonomiska rapporteringen 
till styrelsen. Styrelsen följer löpande 
upp efterlevnaden av nämnda 
styrdokument.

Aktiemarknadsinformation och 
insiderregler
I egenskap av noterat bolag är Bolaget 
skyldigt att tillse att alla aktörer på 
aktiemarknaden får samtidig tillgång till 
insiderinformation om Bolaget.

Styrelsen har bland annat antagit en 
informationspolicy och en insiderpolicy 
i syfte att säkerställa en korrekt och 
kvalitativ informationsgivning och 
god hantering av insiderinformation 
såväl internt som externt. Styrelsens 
ordförande behandlar övergripande 
ägarrelaterade frågor, medan 
verkställande direktören har det 
övergripande ansvaret för Bolagets 
externa kommunikation.

Bolagets policydokumentation är 
sedan tidigare upprättad enligt 
svensk lagstiftning, NGM Nordic 
MTF:s regelverk samt EU:s 
marknadsmissbruksförordning 
(MAR), men har med anledning av 
förestående notering på Nasdaq First 
North uppdaterats med utgångspunkt 
i Nasdaq First Norths regelverk. 
Samtliga finansiella rapporter och 
pressmeddelanden publiceras på 
Bolagets hemsida i direkt anslutning till 
att de offentliggörs.

BOLAGSSTYRNING



53

Allmän information 
Enligt Bolagets bolagsordning får 
aktiekapitalet inte understiga  
1 400 000 SEK och inte överstiga  
5 600 000 SEK, och antalet aktier får 
inte understiga 8 333 712 och inte 
överstiga 33 334 848. Bolaget har 
endast ett aktieslag. Vid tidpunkten för 
Bolagsbeskrivningen uppgick Bolagets 
aktiekapital till 1 629 430,546874 SEK 
fördelat på 9 699 433 aktier. Aktierna 
är denominerade i SEK och varje aktie 
har ett kvotvärde om cirka 0,17 SEK. 

Aktierna i Bolaget har emitterats i 
enlighet med svensk rätt. Samtliga 
emitterade aktier är fullt betalda och 
fritt överlåtbara. 

Aktierna som avses upptas till handel 
på Nasdaq First North är inte föremål 
för något erbjudande som lämnats 
till följd av budplikt, inlösenrätt eller 
lösningsskyldighet. Inga offentliga 
uppköpsbuderbjudanden har heller 
lämnats avseende aktierna under 
innevarande eller föregående 
räkenskapsår. 

ISIN-koden för Seafires aktie är 
SE0009779796.

Vissa rättigheter förenade med 
aktierna 
Bolagets aktier är av samma slag. 
Rättigheterna förenade med aktier 
emitterade av Bolaget, inklusive de som 
följer av bolagsordningen, kan endast 
ändras enligt de förfaranden som anges 
i aktiebolagslagen (2005:551). 

Rösträtt 
Varje aktie i Bolaget berättigar 
innehavaren till en röst på 
bolagsstämmor och varje aktieägare 
är berättigad till ett antal röster 
motsvarande innehavarens antal aktier 
i Bolaget. 

Företrädesrätt till nya aktier m.m. 
Om Bolaget emitterar nya aktier, 
teckningsoptioner eller konvertibler 
vid en kontantemission eller en 

kvittningsemission har aktieägarna 
som huvudregel företrädesrätt 
att teckna sådana värdepapper i 
förhållande till antalet aktier som 
innehades på avstämningsdagen för 
rätt att delta i emissionen, såvida inte 
bolagsstämman eller styrelsen med 
stöd av bolagsstämmans bemyndigande 
beslutar om en avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt. 

Bemyndigande
Vid årsstämman den 25 april 2019 
beslutades att bemyndiga styrelsen 
att intill nästa årsstämma, med eller 
utan avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt, vid ett eller flera 
tillfällen besluta om emission av aktier, 
konvertibler och/eller teckningsoptioner 
som innebär utgivande av, konvertering 
till eller nyteckning av högst det 
antal aktier, och representerande det 
aktiekapital, som tillåts enligt Bolagets 
bolagsordning vid tiden för emissionen. 
Betalning får ske kontant och/eller 
med bestämmelse om apport eller 
kvittning eller i övrigt med villkor. 
Bemyndigandet ska främst användas för 
att ägandet i Bolaget ska kunna spridas 
eller för genomförande av förvärv 
eller finansiering. Villkoren ska vara 
marknadsmässiga.

Rätt till utdelning och behållning 
vid likvidation
Samtliga aktier ger lika rätt till utdelning 
samt till Bolagets tillgångar och 
eventuella överskott i händelse av 
likvidation. Beslut om vinstutdelning 
i aktiebolag fattas av bolagsstämman. 
Rätt till utdelning tillfaller den som 
på av bolagsstämman beslutad 
avstämningsdag är registrerad som 
innehavare av aktier i den av Euroclear 
Sweden AB (”Euroclear”) förda 
aktieboken. Utdelningen utbetalas 
normalt till aktieägarna som ett kontant 
belopp per aktie genom Euroclear, 
men betalning kan även ske i annat 
än kontanter (s.k. sakutdelning). 
Om aktieägare inte kan nås genom 
Euroclear, kvarstår aktieägarens 
fordran på Bolaget avseende 
utdelningsbeloppet och begränsas 

i tiden genom regler om tioårig 
preskription. Vid preskription tillfaller 
utdelningsbeloppet Bolaget. 

Det finns inga restriktioner avseende 
rätten till utdelning för aktieägare 
bosatta utanför Sverige. Med förbehåll 
för begränsningar ålagda av banker och 
clearingsystem i berörd jurisdiktion görs 
utbetalningar till sådana aktieägare på 
samma sätt som till aktieägare i Sverige. 
Aktieägare som inte har skattemässig 
hemvist i Sverige är normalt föremål för 
svensk kupongskatt, se även avsnittet 
”Vissa skattefrågor i Sverige”. 

Utdelningspolicy 
Seafire har per dagen för 
Bolagsbeskrivningen inte någon 
antagen utdelningspolicy och har heller 
inte för avsikt att inom överskådlig 
framtid besluta om vinstutdelning. 
Avsikten är att utdelningsbara 
medel ska återinvesteras i Bolagets 
verksamhet för fortsatt utveckling 
och tillväxt. Framtida utdelningar, i 
den mån sådana föreslås av styrelsen 
och godkänns av Bolagets aktieägare, 
kommer vara beroende av och baserade 
på de krav som verksamhetens 
art, omfattning och risker ställer på 
Bolagets egna kapital samt Bolagets 
konsolideringsbehov, likviditet och 
ställning i övrigt.

Central värdepappersförvaring 
Seafires aktier är registrerade i ett 
avstämningsregister enligt lagen 
(1998:1479) om värdepapperscentraler 
och kontoföring av finansiella 
instrument. Detta register hanteras 
av Euroclear Sweden AB, Box 7822, 
103 97 Stockholm. Inga aktiebrev 
utfärdas för Bolagets aktier. Central 
värdepappersförvarare är Euroclear 
Sweden B. 

Aktiekapitalets utveckling 
Nedanstående tabell visar den 
historiska utvecklingen för Bolagets 
aktiekapital sedan registrering av 
Bolaget 1997.

AKTIEKAPITAL OCH 
ÄGARFÖRHÅLLANDEN M.M.
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År  Händelse Kvotvärde kr Förändring av 
antalet aktier

Förändring 
aktiekapital

Summa aktier Summa 
aktiekapital

1997 Bolagsbildning 100,00 1 000 100 000,00 1 000 100 000,00

2004 Split 1:5000 0,02 4 999 000 0,00 5 000 000 100 000,00

2004 Nyemission 0,02 3 456 403 69 128,06 8 456 403 169 128,06

2004 Nyemission 0,02 160 671 597 3 213 431,94 169 128 000 3 382 560,00

2004 Nyemission 0,02 28 188 000 563 760,00 197 316 000 3 946 320,00

2005 Nyemission 0,02 18 181 818 363 636,36 215 497 818 4 309 956,36

2006 Nyemission 0,02 13 471 991 269 439,82 228 969 809 4 579 396,18

2006 Nyemission 0,02 5 000 000 100 000,00 233 969 809 4 679 396,18

2007 Nyemission 0,02 20 000 000 400 000,00 253 969 809 5 079 396,18

2008 Nyemission 0,02 253 969 809 5 079 396,18 507 939 618 10 158 792,36

2010 Nyemission 0,02 406 351 694 8 127 033,88 914 291 312 18 285 826,24

2010 Sammanläggning 100:1 2,00 -905 148 399 0,00 9 142 913 18 285 826,24

2012 Nedskrivning 1,00 0 -9 142 913,00 9 142 913 9 142 913,24

2012 Nyemission 0,20 36 571 652 7 314 330,40 45 714 565 16 457 243,64

2012 Minskning av aktiekapital 0,20 0 -7 314 330,40 45 714 565 9 142 913,24

2016 Nyemission 0,20 84 898 496 16 979 699,20 130 613 061 26 122 612,44

2017 Nyemission 0,20 18 203 238 3 640 647,60 148 816 299 29 763 260,04

2017 Utjämningsemission 0,20 1 0,20 148 816 300 29 763 260,24

2017 Sammanläggning 50:1 10,00 -145 839 974 0,00 2 976 326 29 763 260,24

2017 Minskning av aktiekapital 0,17 0 -29 263 260,80 2 976 326 500 000,00

2017 Nyemission 12,00 kr/aktie 0,17 1 333 334 223 989,91 4 309 660 723 989,91

2018 Nyemission 4,60 kr/aktie 0,17 2 873 106 482 659,83 7 182 766 1 206 649,74

2019 Nyemission 6,00 kr/aktie 0,17 333 333 55 997,39 7 516 099 1 262 647,14

2019 Nyemission 6,00 kr/aktie 0,17 1 183 334 198 791,06 8 699 433 1 461 438,20

2019 Nyemission 6,00 kr/aktie 0,17 1 000 000 167 992,36 9 699 433 1 629 430,55

AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN M.M.
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11  Avser eget innehav samt innehav genom Sydsken AB och närstående. 
12  Avser eget innehav samt innehav genom Brohuvudet AB.

Förbindelser avseende lock up
I samband med förvärven av Åkerstedts Verkstads 
och Nordbutiker har ingåtts avtal om att inte sälja 
eller på annat sätt överlåta aktier under viss tid (s.k. 
lock up-avtal) med säljare av respektive målbolag, 
Perpressa Invest AB och Björknäs Förvaltning 
AB, beträffande de aktier i Bolaget som säljarna 
erhöll genom att återinvestera viss del av erhållen 
köpeskilling. 

Lock up-avtalet med Perpressa Invest AB ingicks den 
7 januari 2019 och avser 333 333 aktier i Bolaget 
och avser en lock up-period om sex månader vilken 
löper ut den 7 juli 2019. Lock up-avtalet med 
Björknäs Förvaltnings AB ingicks den 5 april 2019 
och avser en lock up-period om sex månader, vilken 
löper ut den 5 oktober 2019.

Överlåtelseförbuden enligt lock up-avtalen 
är förenade med sedvanliga undantag såsom 
accepterande av erbjudande om förvärv av 
aktier som riktas till samtliga aktieägare i 
Bolaget, överlåtelser till närstående bolag eller 
överlåtelser i händelse av akut ekonomisk kris för 

aktieinnehavaren. Bolaget ska emellertid alltid lämna 
medgivande till överlåtelser enligt nämnda undantag 
för att överlåtelse ska få äga rum. Brott mot lock 
up-avtalen är förenat med vite som ska erläggas till 
Bolaget.

Konvertibler, teckningsoptioner, m.m. 
Seafire har per dagen för Bolagsbeskrivningen inga 
utestående options- eller konvertibelprogram som 
medför utspädning. 

Upptagande av Bolagets aktier till handel 
på Nasdaq First North 
Seafires styrelse har ansökt om notering av Bolagets 
aktier på handelsplattformen Nasdaq First North. 
Nasdaq First North beviljade den 2 juli 2019 
Bolagets ansökan. Beräknad sista dag för handel för 
Bolagets aktier på NGM Nordic MTF är den 24 juli 
2019 och beräknad första dag för handel på Nasdaq 
First North är den 25 juli 2019. Bolagets aktier 
kommer på Nasdaq First North att handlas under 
kortnamnet (ticker) SEAF.

Ägarstruktur 
Nedan visas Bolagets aktieägare med innehav motsvarande minst fem procent av aktierna och rösterna per 
den 31 mars 2019 inklusive därefter för Bolagets styrelse kända förändringar som skett fram till per dagen 
för Bolagsbeskrivningen. Ägarstrukturen per den 31 mars är den, för Bolaget, senast tillgängliga uppgiften. 
Antalet aktieägare per senast tillgängliga datum, den 17 april, uppgick till 1 190 stycken.

Ägare Aktier Kapital/röster

Johan Bennarsten 11 1 682 364 17,34%

Anders Walldov 12 1 007 016 10,38%

Björknäs Förvaltning AB 1 000 000 10,31%

Nordnet Pensionsförsäkring 740 195 7,63%

Avanza Pension 668 024 6,89%

Tommy o Pia Invest AB 666 667 6,87%

Perpressa Invest AB 666 666 6,87%

Övriga 3 268 501 33,70%

SUMMA 9 699 433 100,00%

Aktieägaravtal

Såvitt Bolagets styrelse känner till finns inga aktieägaravtal eller andra avtal mellan Bolagets aktieägare som 
syftar till att gemensamt påverka Bolaget. Bolagets styrelse känner inte heller till några avtal eller motsvarande 
som kan leda till att kontrollen över Bolaget väsentligen förändras.

AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN M.M.
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Bolagsordning för Seafire AB (publ) 556540-7615 

§ 1 Firma 
Bolagets firma är Seafire AB (publ). 

§ 2 Styrelsens säte 
Styrelsens har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms 
län. 

§ 3 Verksamhet 
Bolaget verksamhet är att äga och förvalta fast och lös 
egendom innefattande att direkt eller indirekt genom dotter- 
och intressebolag tillhandahålla riskkapital till företag och 
att tillhandahålla administrativa tjänster till såväl sådana 
portföljbolag som andra liknande bolag, samt att bedriva 
därmed förenlig verksamhet. 

§ 4 Aktiekapital 
Aktiekapitalet skall lägst vara 1 400 000 kronor och högst 
5 600 000 kronor. Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 
8 333 712 och högst 33 334 848.

§ 5 Avstämningsförbehåll 
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är 
införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister 
enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler 
och kontoföring av finansiella instrument eller den som är 
antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första 
stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva 
de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen 
(2005:551). 

§ 6 Styrelse och revisorer 
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter. 
Bolaget skall ha en eller två revisorer med högst samma 
antal revisorssuppleanter. 

§ 7 Kallelse 
Kallelse till årsstämma skall ske inom den tid som anges i 
aktiebolagslagen genom annonsering i Post- och Inrikes 
Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på 
bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i 
Dagens Industri. 

§ 8 Rätt att deltaga i bolagsstämma 
För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare dels 
vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela 
aktieboken avseende ägarförhållandena fem vardagar före 
stämman, dels anmäla sig hos bolaget den dag som anges 
i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, 
annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller 
nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före 
stämman. 

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två 
biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom 
enligt föregående stycke. 

§ 9 Årsstämma 
Ordinarie bolagsstämma hålls årligen senast 6 månader efter 
räkenskapsårets utgång. På ordinarie bolagsstämma skall 
följande ärenden förekomma: 

 1. Stämmans öppnande 

 2. Val av ordförande vid stämman 

 3. Upprättande och godkännande av   
  röstlängd 

 4. Godkännande av dagordning 

 5. Val av en eller två protokolljusterare 

 6. Prövning om stämman blivit behörigen  
  sammankallad 

 7. Föredragning av framlagd årsredovisning  
  och revisionsberättelse samt koncern-
  redovisning och koncernrevisions-  
  berättelse 

 8. Beslut: 
       1. om fastställande av resultaträkning   
  och balansräkning samt koncern-
  resultaträkning och koncern balans-  
  räkning 
       2. om dispositioner beträffande Bolagets  
  vinst eller förlust enligt den fastställda 
  balansräkningen 
       3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter  
  och verkställande direktör 

 9. Beslut om antal styrelseledamöter 

 10. Fastställande av styrelse- och   
  revisorsarvoden 
 11. Val av styrelse och styrelseordförande 
 12. Val av revisor 
 13. Annat ärende som ankommer på   
  stämman enligt aktiebolagslagen
  eller bolagsordningen. 
 14. Stämmans avslutande 

Vid ordinarie bolagsstämma må envar röstberättigad rösta 
för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan 
begränsning i röstetalet. 

§ 10 Räkenskapsår 
Bolagets räkenskapsår är kalenderår. 

Denna bolagsordning fastställdes på årsstämman den 25 
april 2019.

BOLAGSORDNING
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ALLMÄNT OM BOLAGET
Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag som bildades den 10 mars 1997 och registrerades hos Bolagsverket 
den 11 april 1997. Nuvarande firma registrerades hos Bolagsverket den 5 maj 2017. Styrelsen har sitt säte i 
Stockholms kommun. Bolaget bedriver sin verksamhet enligt svensk rätt och Bolagets associationsform regleras av 
aktiebolagslagen. Bolagets firma tillika handelsbeteckning är Seafire AB (publ). 

Enligt Bolagets bolagsordning är dess verksamhetsföremål att äga och förvalta fast och lös egendom innefattande 
att direkt eller indirekt genom dotter- och intressebolag tillhandahålla riskkapital till företag och att tillhandahålla 
administrativa tjänster till såväl sådana portföljbolag som andra liknande bolag, samt att bedriva därmed förenlig 
verksamhet. 

KONCERNSTRUKTUR
Bolaget är moderbolag i Koncernen som per dagen för Bolagsbeskrivningen består av Bolaget samt fem direktägda 
dotterbolag, varav samtliga är svenska privata aktiebolag. Information om Bolagets dotterbolag framgår av 
nedanstående tabell.

Bolagsnamn, org.nr, säte Aktier/aktiekapital Andel i 
dotterbolag, %

Followit Sweden AB, 556569-4287, Lindesbergs kommun 8 000 st./800 000 SEK 100 %

Hedén Group AB, 559060-2073, Göteborgs kommun 50 000 st./50 000 SEK 100 %

Lingua Communication Nordic AB, 556863-9628, Nacka kommun 1 000 000 st./100 000 SEK 100 %

Nordbutiker i Sverige AB, 556908-9385, Stockholms kommun 1 000 st./50 000 SEK 100 %

Åkerstedts Verkstads Aktiebolag, 556172-8030, Vara kommun 1 000 st./100 000 SEK 100 %

VÄSENTLIGA AVTAL
Nedan presenteras en sammanfattning av de avtal som ingåtts inom Koncernen under de senaste två åren vilka är 
av väsentlig betydelse för Koncernen, liksom andra avtal som ingåtts tidigare samt vilka innehåller rättigheter eller 
skyldigheter av väsentlig betydelse för Koncernen.

Avtal om förvärv av bolag 
Bolaget har sedan den 1 januari 2017 förvärvat de tre Portföljbolagen Linguacom, Åkerstedts Verkstads och 
Nordbutiker. Förvärven avsåg samtliga aktier och röster i målbolagen vilka samtliga är svenska aktiebolag. För mer 
information om respektive målbolag och deras verksamhet, vänligen se avsnittet ”Verksamhetsöversikt” ovan.

Inför varje förvärv har professionella rådgivare anlitats för genomförande av en s.k. due diligence-granskning 
med genomlysning av såväl finansiella som legala förhållanden. De risker som har identifierats vid due diligence-
granskning har beaktats av Bolaget vid den kommersiella bedömningen av målbolagen samt vid förhandling av 
pris och villkor för respektive förvärv. Förvärvsavtalen innehåller vidare garantier och villkor vilka får betraktas som 
sedvanliga i avtal av ifrågavarande slag, liksom sedvanliga begränsningar såvitt avser storlek på eventuella skadestånd 
för garanti- eller andra avtalsbrott begångna av säljare samt sedvanliga tidsbegränsningar för säljarens ansvar för 
garanti- eller andra avtalsbrott. Villkoren i de aktieöverlåtelseavtal som ingicks i samband med nämnda förvärv 
beskrivs i sammanfattning nedan.

I samband med förvärven av Åkerstedts Verkstads och Nordbutiker har vidare ingåtts s.k. lock up-avtal med säljarna 
av respektive målbolag beträffande de aktier i Bolaget som säljarna erhöll genom att återinvestera viss del av erhållen 
köpeskilling. För mer information om nämnda lock up-avtal, vänligen se avsnittet ”Aktiekapital och ägarförhållanden 
m.m.” – ”Förbindelser avseende lock-up”.

LEGALA FRÅGOR OCH 
KOMPLETTERANDE INFORMATION
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Förvärv av Linguacom
Avtalet om förvärv av Linguacom ingicks den 28 maj 2018 varefter tillträde ägde rum den 2 juli 2018. 
Förvärvet genomfördes mot kontant betalning i kombination med utställande av revers. Totalt uppgick 
köpeskillingen (exklusive eventuell tilläggsköpeskilling) till cirka 17,05 MSEK, varav cirka 15,55 MSEK 
utgick kontant i samband med Bolagets tillträde till aktierna i Linguacom och 1,50 MSEK erlades genom 
utställande av revers förfallande till betalning i juni 2019. Vidare kan tilläggsköpeskilling, uppdelad på s.k. 
”majoritetsköpeskilling” samt ”minoritetsköpeskilling”, komma att utgå till säljarna av Linguacom i enlighet med 
nedan.

Majoritetsköpeskillingen kan komma att utgå till majoritetssäljaren av Linguacom med (i) ett belopp 
motsvarande 20 procent av redovisat resultat efter skatt för perioden 2 juli–31 december 2018 samt 
vart och ett av räkenskapsåren 2019–2022, ökat med 20 procent av produkten av genomsnittligt EBIT 
för räkenskapsåren 2021 och 2022 multiplicerat med fyra, eller (ii) ett belopp motsvarande 20 procent av 
redovisat resultat efter skatt för perioden 2 juli–31 december 2018 och vart och ett av räkenskapsåren 
2019–2020 samt 10 procent av redovisat resultat efter skatt under vart och ett av räkenskapsåren 2021–
2022, ökat med 10 procent av produkten av genomsnittligt EBIT för räkenskapsåren 2020 respektive 2022 
multiplicerat med fyra. Majoritetssäljaren av Linguacom har rätt att välja huruvida tilläggsköpeskilling ska 
beräknas enligt alternativ (i) eller (ii) och tilläggsköpeskilling kan komma att utbetalas vid ett eller flera tillfällen 
under 2019–2023. Om Bolaget säljer samtliga aktier eller tillgångar i Linguacom innan årsredovisningen för 
Linguacom för räkenskapsåret 2022 fastställts kommer majoritetsköpeskillingen istället att beräknas som (i) 
20 procent eller (ii) 10 procent av köpeskillingen för aktierna eller tillgångarna i Linguacom i sådan aktie- eller 
rörelsetransaktion. Vid positivt rörelseresultat, EBIT, för Linguacom, kommer en majoritetsköpeskilling att utgå.

Minoritetsköpeskillingen kan vidare komma att utgå med (i) ett belopp om cirka 2,56 MSEK om genomsnittligt 
EBIT i Linguacom för räkenskapsåren 2019–2020 uppgår till 4,50 MSEK, (ii) ett belopp om cirka 2,56 MSEK 
ökat med procentuell ökning av EBIT jämfört med 4,50 MSEK multiplicerat med cirka 2,56 MSEK, om 
genomsnittligt EBIT i Linguacom för räkenskapsåren 2019–2020 överstiger 4,50 MSEK eller (iii) ett belopp 
om cirka 2,56 MSEK minskat med procentuell minskning av EBIT jämfört med 4,50 MSEK multiplicerat med 
cirka 2,56 MSEK, om genomsnittligt EBIT i Linguacom för räkenskapsåren 2019–2020 understiger 4,50 
MSEK.

Per dagen för Bolagsbeskrivningen har inga tilläggsköpeskillingar utbetalats till säljarna av Linguacom. 
Styrelsens preliminära bedömning är att inga tilläggsköpeskillingar kommer utbetalas under perioden 2019-
2022.

I februari 2019 reklamerade Bolaget en garantibrist under aktieöverlåtelseavtalet avseende förvärvet av 
Linguacom och krävde återbetalning av viss del av erlagd köpeskilling för förvärvade aktier. Ännu har inget 
skiljeförfarande påkallats av endera part till aktieöverlåtelseavtalet, och inte heller har parterna nått någon 
överenskommelse i frågan. Bolaget har emellertid förklarat förfallen tilläggsköpeskilling till vissa säljare av 
Linguacom som kvittad mot del av säljarrevers förfallande till betalning i juni 2019.

Förvärv av Nordbutiker
Aktieöverlåtelseavtalet avseende förvärvet av Nordbutiker ingicks den 5 april 2019, varefter tillträde ägde 
rum den 5 april 2019. Förvärvet genomfördes mot kontant betalning i kombination med utställande av revers 
samt mot att säljarna återinvesterade viss del av erhållen köpeskilling i nyemitterade aktier i Bolaget. Totalt 
uppgick köpeskillingen (exklusive eventuell tilläggsköpeskilling) till cirka 65,07 MSEK, varav cirka 45,35 MSEK 
utgick kontant i samband med Bolagets tillträde till aktierna i Nordbutiker, cirka 13,72 MSEK erlades genom 
utställande av två reverser om 5,00 MSEK (förfallande till betalning i april 2022) respektive cirka 8,72 MSEK 
(förfallande till betalning i april 2023) och 6,00 MSEK återinvesterades i totalt 1 000 000 nya aktier i Bolaget. 
Vidare kan tilläggsköpeskilling komma att utgå till säljarna av Nordbutiker i enlighet med nedan.

Tilläggsköpeskilling som kan komma att utgå till säljarna av Nordbutiker är baserad på en EBIT-multiplikator 
under räkenskapsperioderna som infaller under 2018–2021 och kan uppgå till högst 14,00 MSEK. 

Tilläggsköpeskilling kommer att utgå om EBIT under perioden 1 maj 2018–30 april 2019 är större än 10,00 
MSEK samt om EBIT under räkenskapsåren 2020 respektive 2021 är större än 11,00 MSEK.

LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION
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Förvärv av Åkerstedts Verkstads
Aktieöverlåtelseavtalet avseende förvärvet av Åkerstedts Verkstads ingicks den 2 januari 2019, varefter 
tillträde ägde rum den 16 januari 2019. Förvärvet av Åkerstedts Verkstads genomfördes mot kontant 
betalning i kombination med att säljarna återinvesterade viss del av erhållen köpeskilling i nyemitterade aktier 
i Bolaget. Köpeskillingen (exklusive eventuell tilläggsköpeskilling) uppgick till cirka 34,33 MSEK, varav cirka 
32,33 MSEK utgick kontant i samband med Bolagets tillträde till aktierna i Åkerstedts Verkstads och 2,00 
MSEK återinvesterades i totalt 333 333 nya aktier i Bolaget. Vidare kan tilläggsköpeskilling komma att utgå till 
säljarna av Nordbutiker i enlighet med nedan.

Tilläggsköpeskilling ska utgå till säljarna av Åkerstedts Verkstads om EBIT överstiger 3,00 MSEK under ett eller 
flera av räkenskapsåren 2019–2021. Sådan tilläggsköpeskilling ska, för vart och ett av räkenskapsåren, uppgå 
till (i) 33 procent av EBIT, under förutsättning att EBIT för vardera räkenskapsår överstiger 4,50 MSEK, eller 
(ii) 100 procent av EBIT överstigande 3,00 MSEK, under förutsättning att EBIT för vardera räkenskapsår inte 
överstiger 4,50 MSEK. Tilläggsköpeskilling kan komma att utbetalas i upp till tre omgångar under 2020–
2022. Per dagen för Bolagsbeskrivningen har inga tilläggsköpeskillingar utbetalats till säljarna av Åkerstedts 
Verkstads. Enligt styrelsens preliminära bedömning kommer följande tilläggsköpeskillingar att utbetalas; 
omkring 2,00–2,50 MSEK under 2020, omkring 2,20-2,70 MSEK under 2021 och omkring 2,20–2,70 MSEK 
under 2022.

Låne- och kreditavtal
För mer information om väsentliga låne- och kreditavtal, vänligen se "Lån och finansiella arrangemang" – 
"Avtal om förvärvsfinansiering med Scandinavian Credit Fund I AB (publ)" nedan. 

Kund- och leverantörsavtal
Koncernen bedriver verksamhet inom olika affärsområden och i flera geografiska regioner. Koncernen 
bedriver försäljning av produkter och tjänster till såväl konsumenter som professionella aktörer och Bolagets 
intäkter är spridda över ett stort antal kunder. Bolagets Portföljbolag ingår kundavtal inom ramen för den 
löpande verksamheten. Såvitt avser leverantörer ingås ibland ramavtal, men huvudsakligen sker beställningar 
av varor och tjänster på avrop. Bolaget anser sig inte beroende av något enskilt kund- eller leverantörsavtal.

LÅN OCH FINANSIELLA ARRANGEMANG

Avtal om förvärvsfinansiering med Scandinavian Credit Fund I AB (publ)
Upptagna förvärvskrediter
Bolaget har ingått avtal om förvärvsfinansiering med Scandinavian Credit Fund I AB (publ) ("Långivaren") 
varmed Bolaget upptagit lån om nominellt totalt cirka 87,75 MSEK uppdelat på (i) ett lån om 12,00 MSEK, 
(ii) ett lån om cirka 30,75 MSEK och (iii) ett lån om 45,00 MSEK. Lånet om 12,00 MSEK upptogs den 12 juni 
2018 i samband med förvärvet av Linguacom. Lånevillkoren ändrades dock genom ingående av nytt låneavtal 
den 16 januari 2019. Lånet förfaller till betalning den 30 juni 2021. Lånet om cirka 30,75 MSEK upptogs den 
16 januari 2019 i samband med förvärvet av Åkerstedts Verkstads och förfaller till betalning den 15 januari 
2022. Lånet om 45,00 MSEK upptogs den 29 mars 2019 i samband med förvärvet av Nordbutiker och 
förfaller till betalning den 29 mars 2023. 

Krediterna är säkerställda genom pant i samtliga aktier i Portföljbolagen samt pant i två företagsinteckningar 
om totalt 3,00 MSEK (inom 0,00–3,00 MSEK) i Bolaget. Linguacom har vidare ställt proprieborgen för 
samtliga förpliktelser under låneavtalet avseende krediten om 12,00 MSEK. 

Lånen om 12,00 respektive 30,75 MSEK löper med 12,5 procents årlig ränta och lånet om 45,00 MSEK löper 
med 11,75 procents årlig ränta. Räntan på samtliga lån ska erläggas kvartalsvis i efterskott samt beräknas på 
vid var tid utestående lånebelopp.

Bolaget har rätt att vid vissa bestämda tidpunkter återbetala lånen i förtid; i vissa fall till en kurs om 100 
procent av nominellt belopp plus upplupen ränta, och i vissa fall till en kurs om 102 procent av nominellt 
belopp plus upplupen ränta eller ränta för en viss bestämd låneperiod. 

LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION
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Kreditavtalen innehåller sedvanliga åtaganden såsom finansiella åtagande kopplade till justerad EBITDA 
(exklusive förvärvsrelaterade kostnader såsom kreditavgift vid upptagande av förvärvslån, och legala/
finansiella/kommersiella kostnader i samband med förvärv) samt övriga åtaganden inkluderande, bland annat, 
skyldighet att tillhandahålla Långivaren viss information, begränsningar avseende utdelningar och andra 
värdeöverföringar, åtagande om att inte avyttra aktier i Portföljbolagen eller dess tillgångar eller verksamheter 
eller att uppta nya krediter (med vissa uttryckliga undantag).

Kreditavtalen innehåller vidare sedvanliga uppsägningsgrunder innebärande att Långivaren, till exempel, 
har rätt att säga upp samtliga lån till full och omedelbar betalning vid mer än två veckors dröjsmål avseende 
erläggande av ränta, om pant/säkerhet avsevärt försämrats, om det står klart att Bolaget inte kommer kunna 
återbetala lånen, om minst 51 procent av aktierna i Bolaget tillfaller en ny ägare eller om Bolaget brister i 
uppfyllande av andra åtaganden gentemot Långivaren. Bolagets avtalsbrott under endera kreditavtal med 
Långivaren ska vidare utgöra rätt för Långivaren att säga upp samtliga krediter till omedelbar betalning. 

Avtal om låneram
Bolaget och Långivaren ingick den 29 mars 2019 ett avtal om låneram. Avtalet fastställer villkor för eventuella 
framtida lån Bolaget kan komma att ta upp från Långivaren, för att underlätta finansieringsprocessen 
i samband med eventuella framtida företagsförvärv. Enligt avtalet har Bolaget en möjlighet att under 
perioden 29 mars 2019 till och med den 20 mars 2023 uppta lån om upp till 150 MSEK från Långivaren 
för finansiering av framtida förvärv, om vissa krav relaterade till målbolag och köpeskilling m.m. är uppfyllda. 
Långivaren har emellertid alltid rätt att neka avrop av lån under avtalet om låneram efter egen diskretion 
och utan särskild motivering. Framtida lån som kan komma att avropas under avtalet om låneram ska löpa 
med en årlig ränta om 11,75 procent. Villkoren för lån upptagna under avtalet om låneram överensstämmer i 
huvudsak med vad som gäller för redan upptagna lån vilka finns beskrivna i sammanfattning ovan. Lånet om 
45,00 MSEK som upptogs den 29 mars 2019 utgjorde avrop under avtalet om låneram varmed 105 MSEK 
återstår av den totala låneramen. 

Checkräkningskrediter
Bolagets Portföljbolag Linguacom, Hedén Group och Followit Sweden har ingått avtal om 
checkräkningskrediter med Swedbank respektive Skandinaviska Enskilda Banken. Totalt uppgår 
checkräkningskrediterna till 5,5 MSEK varav 0,5 MSEK avser Linguacom, 2,5 MSEK avser Hedén Group samt 
2,5 MSEK avser Followit Sweden.  Som säkerhet för checkräkningskrediterna har respektive portföljbolag 
pantsatt företagsinteckningsbrev om belopp uppgående till ramen för vardera checkräkningskredit. 

FAST EGENDOM OCH HYRESAVTAL

Inget Koncernbolag äger någon fastighet.
Bolagets dotterbolag Åkerstedts Verkstads ägde tidigare produktions- och kontorsfastigheten Tornum 
12:2 i Kvänum, Vara kommun. Då Bolaget har som policy att inte äga fast egendom avyttrades emellertid 
fastigheten före förvärvet till ett närstående bolag till säljarna av Åkerstedts Verkstads. Fastigheten ingick 
därmed inte i företagsförvärvet. I samband med fastighetsöverlåtelsen ingicks istället ett lokalhyresavtal enligt 
vilket Åkerstedts Verkstads hyr de av bolaget tidigare ägda lokalerna. 

Utöver vad som angivits ovan har inget Koncernbolag ägt någon fastighet under de senaste tio åren.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Koncernen har ett flertal registrerade immateriella rättigheter såsom domännamn och varumärken. Koncernen 
anser sig emellertid inte vara beroende av några registrerade immateriella rättigheter.
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PERSONAL OCH KONSULTER
Personal
Bolaget har endast två anställda, VD Johan Bennarsten samt investeringschef Mats Gullbrandsson, vars 
anställningsvillkor beskrivs övergripande i avsnittet "Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer" under 
"Ersättningar och förmåner till styrelse och ledande befattningshavarna" – "Anställningsvillkor för ledande 
befattningshavare". Bolagets ekonomichef Peter Friberg arbetar på konsultbasis och fakturerar Bolaget för sina 
tjänster – se mer under rubriken "Transaktioner med närstående" – "Konsultavtal med ekonomichef" nedan.

Kollektivavtal
Followit Sweden är bundet av kollektivavtal med Unionen och Åkerstedts Verkstads är bundet av kollektivavtal 
med IF Metall. Inga övriga Koncernbolag är bundna av kollektivavtal. 

AKTIEÄGARAVTAL
Såvitt styrelsen känner till finns inga aktieägaravtal eller liknande överenskommelser med syfte att skapa 
gemensamt inflytande över Koncernen eller som kan leda till att kontrollen förändras.

FÖRSÄKRINGAR
Bolaget har sedvanligt försäkringsskydd, inklusive egendomsförsäkring, avbrottsförsäkring, ansvars- 
och rättsskyddsförsäkring och transportförsäkring under vilken Hedén Group och Followit Sweden 
är medförsäkrade. Bolaget har även en ansvarsförsäkring för styrelseledamöter och VD i Bolaget och 
Portföljbolagen. Vidare har även övriga Portföljbolag försäkringar anpassade efter deras respektive 
verksamheter.

RÄTTSLIGA FÖRFARANDEN OCH SKILJEFÖRFARANDEN
Den 28 maj 2018 ingick Bolaget ett aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av samtliga aktier i Linguacom, 
under vilket säljarna av målbolaget lämnade sedvanliga garantier. Bolaget reklamerade i februari 2019 en 
garantibrist under aktieöverlåtelseavtalet och krävde återbetalning av viss del av erlagd köpeskilling för 
aktierna. För mer information, se "Väsentliga avtal" – " Avtal om förvärv av bolag " ovan.

Bolaget är inte, och har inte heller varit, involverat i några rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden under 
de senaste tolv månaderna som har, har haft eller kan komma att få en betydande inverkan på Bolagets 
finansiella ställning eller resultat.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
 
Lån från VD tillika större aktieägare
Bolaget upptog i september respektive oktober 2017 lån om vardera 0,5 MSEK (dvs. totalt 1,0 MSEK) från 
Sydsken AB, ett bolag som ägs och kontrolleras av Bolagets VD tillika större aktieägare Johan Bennarsten. 
Lånen löpte med en årlig ränta om fem (5) procent och kapitalbeloppen inklusive upplupen ränta förföll till 
betalning den 31 december 2017, med rätt för Bolaget att återbetala lånen i förtid när som helst under 
löptiden för lånen. Lånen återbetalades i sin helhet under 2017.

Skuld till tidigare styrelseledamot
Bolaget hade tidigare en skuld till en tidigare styrelseledamot i Bolaget, Patrik Walldov. Skulden uppgick 
ursprungligen till cirka 460 TSEK och avsåg upparbetat men ej utbetalt styrelsearvode för en period om 42 
månader. Skulden löpte utan ränta och slutreglerades i juni 2018. 

Skuld till Brohuvudet AB
Bolaget upptog i december 2016 ett lån om nominellt 0,75 MSEK av dåvarande huvudaktieägaren 
Brohuvu¬det AB. Lånet löpte med en årlig ränta om 10 procent och slutreglerades i december 2017.

LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION
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Konsultavtal med ekonomichef
Bolagets ekonomichef Peter Friberg utför sitt uppdrag som ekonomichef på konsultbasis genom 
konsultbolaget Bergskanten  AB. Konsultavtalet mellan Bolaget och Bergskanten AB ingicks den 21 juni 
2017 och konsultuppdraget löper tillsvidare från den 1 juli 2017. Enligt konsultavtalet uppskattas uppdraget 
omfatta omkring 30–50 timmars arbete per månad. Arvode för utfört arbete under konsultavtalet utgår med 
1 000 SEK per timme exklusive moms och faktureras månadsvis i efterskott. Konsultavtalet löper med en 
ömsesidig uppsägningstid om tre månader. Avtalet innehåller bestämmelser om sekretess, konkurrens- och 
värvningsförbud samt i övrigt sedvanliga bestämmelser. Under 2018 utgick totalt cirka 250 TSEK (exklusive 
moms och inklusive utlägg om cirka 27 TSEK) i konsultarvode till Bergskanten AB och under 2019 fram till 
dagen för Bolagsbeskrivningen har totalt cirka 153 TSEK (exklusive moms och inklusive utlägg om cirka 10 
TSEK) utbetalats i konsultarvode till Bergskanten AB. 

Konsultarvoden till styrelseledamöter
Styrelseledamöterna Joachim Berner (genom Gårdaverken AB) och Lennart Jacobsson (genom Odrärer Invest 
AB) ingick under 2017 avtal med Bolaget om att erhålla konsultarvode från Bolaget om 100 TSEK vardera 
för rådgivningstjänster vid sidan av styrelseuppdraget, hänförliga till noteringen på NGM Nordic MTF samt 
företagsförvärv. Styrelseledamöterna uppbar vid tidpunkten inga styrelsearvoden för styrelsearbete i Bolaget. 
Joachim Berners konsultarvode betalades ut i maj 2017 och uppgick till totalt 100 TSEK (exklusive moms) och 
Lennart Jacobssons konsultarvode betalades ut i december 2018 och uppgick till totalt 100 TSEK (exklusive 
moms). 

REGULATORISKA FRÅGOR, TILLSTÅND OCH MILJÖ
Vissa av Portföljbolagens produkter omfattas av krav på CE-märkning samt miljökrav enligt direktiv 
2011/65/EU. Under 2017 framkom, i samband med en genomgång av Hedén Groups produktsortiment 
med kvalitetskonsult, att Hedén Group inte hade CE-märkt sina produkter i tillräcklig omfattning och att 
produkterna inte heller i alla avseenden uppfyllde de miljökrav som uppställdes på produkterna. 

Vissa av Portföljbolagens produkter klassas som farligt gods vid transporter enligt lag (2006:263) om transport 
av farligt gods. 
Inget Portföljbolag bedriver verksamhet som är föremål för särskild tillståndsplikt.

Koncernen omfattas av GDPR och andra tillämpliga regler om dataskydd som reglerar hur och i vilka syften 
personuppgifter får hanteras. Koncernen behandlar personuppgifter avseende exempelvis anställda och 
kunder till Portföljbolag i sina IT-system. En stor del av försäljningen i Bolagets portföljbolag Nordbutiker sker 
vidare direkt till konsument vilket medför att Nordbutiker i hög utsträckning hanterar personuppgifter inom 
ramen för sin verksamhet.

RÅDGIVARES INTRESSEN OCH EVENTUELLA INTRESSEKONFLIKTER
Eminova är finansiell rådgivare och Bird & Bird Advokat KB är legal rådgivare i samband med noteringen 
på Nasdaq First North. Eminova och Bird & Bird Advokat KB erhåller en på förhand avtalad ersättning för 
utförda tjänster i samband med noteringen. Såväl Eminova som Bird & Bird Advokat KB har även historiskt 
sett tillhandahållit, och kan i framtiden komma att tillhandahålla tjänster åt Bolaget för vilka de har erhållit, 
respektive kan komma att erhålla, ersättning. Ingen av rådgivarna äger emellertid aktier i Bolaget och utöver 
ovannämnda historiska och framtida ersättningar har de inga ekonomiska intressen i Bolaget.
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BRANSCH- OCH MARKNADSINFORMATION
Bolagsbeskrivningen innehåller information om Bolagets geografiska marknader och produktmarknader, 
marknadsstorlek, marknadsandelar, marknadsställning och annan marknadsinformation hänförlig till 
Seafires verksamhet och marknad. Om inte annat anges är sådan information baserad på Bolagets analys 
av flera olika källor, däribland statistik och information från externa bransch- eller marknadsrapporter, 
marknadsundersökningar, offentligt tillgänglig information samt kommersiella publikationer.
Bransch- och marknadspublikationer anger generellt att informationen i publikationen har erhållits från 
källor som bedöms vara tillförlitliga, men att korrektheten och fullständigheten i informationen inte kan 
garanteras. Bolaget har inte på egen hand verifierat, och kan därför inte garantera korrektheten i, den 
marknadsinformation som finns i Bolagsbeskrivningen och som har hämtats från eller härrör ur dessa 
marknadspublikationer. Marknadsinformation och marknadsstatistik är till sin natur framåtblickande, föremål 
för osäkerhet, kan komma att tolkas subjektivt och reflekterar inte nödvändigtvis faktiska eller framtida 
marknadsförhållanden. Sådan information och statistik är baserad på marknadsundersökningar, vilka i sin 
tur är baserade på urval och subjektiva tolkningar och bedömningar, däribland bedömningar om vilken typ 
av produkter och transaktioner som borde omfattas av den relevanta marknaden, både av de som utför 
undersökningarna och respondenterna. 

CERTIFIED ADVISER 
Bolag som har aktier noterade på Nasdaq First North är skyldiga att utse en Certified Adviser som övervakar 
bolagets efterlevnad av Nasdaq First Norths regelverk. Seafire har utsett Eminova till Certified Adviser. 
Eminova äger inga värdepapper i Seafire.

LIKVIDITETSGARANT
Bolaget har utsett Mangold Fondkommission AB, org.nr 556585-1267, till likviditetsgarant. Mangold 
Fondkommission AB har agerat likviditetsgarant för Bolaget sedan Bolagets aktier noterades på NGM Nordic 
MTF i november 2017 och kommer fortsätta som likviditetsgarant även efter första dag för handel i Bolagets 
aktier på Nasdaq First North.

HANDLINGAR INFÖRLIVADE GENOM HÄNVISNING 
Nedanstående handlingar införlivas genom hänvisning och utgör en del av Bolagsbeskrivningen och ska läsas 
som en del härav. Handlingarna återfinns på Bolagets hemsida, www.seafireab.com. 

•  Bolagets årsredovisningar för räkenskapsåren 2017 och 2018
•  Bolagets delårsrapport avseende perioden 1 januari–31 mars 2019

Bolagets årsredovisningar för räkenskapsåren 2017 och 2018 har reviderats av Bolagets revisor. Bolagets 
delårsrapport avseende perioden 1 januari–31 mars 2019 har varken reviderats eller översiktligt granskats av 
Bolagets revisor. 
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För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige beskattas kapitalinkomster såsom räntor, utdelningar 
och kapitalvinster i inkomstslaget kapital. Skattesatsen i inkomstslaget kapital är 30 procent. Kapitalvinst respektive 
kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan försäljningsersättningen, efter avdrag för eventuella försäljningsutgifter, 
och de avyttrade aktiernas omkostnadsbelopp (anskaffningsutgift). Omkostnadsbeloppet för samtliga aktier av samma 
slag och sort läggs samman och beräknas gemensamt med tillämpning av genomsnittsmetoden. Vid försäljning av 
marknadsnoterade aktier, såsom aktierna i Bolaget, får alternativt schablonregeln användas. Denna regel innebär att 
omkostnadsbeloppet får bestämmas till 20 procent av försäljningsersättningen efter avdrag för försäljningsutgifter. 
Uppkommer kapitalförlust på marknadsnoterade aktier är förlusten fullt avdragsgill mot skattepliktiga kapitalvinster 
samma år på aktier och andra marknadsnoterade delägarrätter förutom andelar i värdepappersfonder eller specialfonder 
som enbart innehåller svenska fordringsrätter (s.k. räntefonder). Kapitalförlust på marknadsnoterade aktier som inte 
kan kvittas på detta sätt är avdragsgill med 70 procent mot annan inkomst av kapital. Uppkommer underskott i 
inkomstslaget kapital medges reduktion av skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt fastighetsskatt 
och kommunal fastighetsavgift. Skattereduktion medges med 30 procent av den del av underskottet som inte överstiger 
100 000 SEK och med 21 procent av eventuell resterande del. Underskott kan inte sparas till senare beskattningsår. För 
fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige innehålls preliminär skatt på utdelningar med 30 procent. Den 
preliminära skatten innehålls normalt av Euroclear eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren.

Investeringssparkonton
Fysiska personer och dödsbon från fysiska personer som äger aktier via s.k. investeringssparkonton är inte 
skattskyldiga för kapitalvinster vid försäljning av sådana aktier. Kapitalförluster på sådana aktier är inte avdragsgilla. 
Utdelningar på aktier som ägs genom investeringssparkonton är inte heller skattepliktiga. På denna typ av innehav 
utgår istället en skattepliktig schablonintäkt som baseras på ett kapitalunderlag multiplicerat med statslåneräntan. 
Detta gäller oavsett om utfallet blir en vinst eller förlust på aktieinnehavet. Schablonintäkten utgör inkomst 
av kapital för vilken skatt beslutas och betalas årligen. Schablonskatten uppgår för beskattningsåret 2018 till 
0,447 procent av kapitalunderlaget. För beskattningsåret 2019 uppgår schablonskatten till 0,453 procent av 
kapitalunderlaget.

Juridiska personer
För aktiebolag beskattas alla inkomster, inklusive skattepliktiga kapitalvinster, i inkomstslaget näringsverksamhet 
med en skattesats om 21,4 procent (bolagsskattesatsen kommer att reduceras till 20,6 procent från den 1 januari 
2021). Kapitalvinster och kapitalförluster beräknas på samma sätt som beskrivits ovan avseende fysiska personer. 
Avdragsgilla kapitalförluster på aktier och andra delägarrätter får endast dras av mot skattepliktiga kapitalvinster 
på aktier och andra delägarrätter. En sådan kapitalförlust kan även, om vissa villkor är uppfyllda, kvittas mot 
kapitalvinster i bolag inom samma koncern, under förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger mellan bolagen. 
Kapitalförluster som inte har kunnat utnyttjas ett visst år får dras av mot kapitalvinster på aktier och andra 
delägarrätter under efterföljande beskattningsår utan begränsning i tiden. Särskilda skatteregler kan vara tillämpliga 
på vissa företagskategorier eller vissa juridiska personer, exempelvis investeringsfonder och investmentföretag.

Utländska aktieägare
För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som erhåller utdelning på aktier i ett svenskt aktiebolag 
uttas normalt svensk kupongskatt. Detsamma gäller vid utbetalning från ett svenskt aktiebolag i samband med 
bland annat inlösen av aktier och återköp av egna aktier genom ett förvärvserbjudande som har riktats till 
samtliga aktieägare eller samtliga ägare till aktier av ett visst slag. Skattesatsen är 30 procent, men är i allmänhet 
reducerad genom skatteavtal som Sverige ingått med vissa andra länder för undvikande av dubbelbeskattning. 
Flertalet av Sveriges skatteavtal möjliggör nedsättning av den svenska skatten till avtalets skattesats direkt vid 
utdelningstillfället, om erforderliga uppgifter om den utdelningsberättigades hemvist föreligger. I Sverige verkställs 
avdraget för kupongskatt normalt av Euroclear eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren. I de 
fall 30 procent kupongskatt innehålls vid utdelningstillfället till en person som har rätt att beskattas enligt en lägre 
skattesats, eller kupongskatt annars innehållits med för högt belopp, kan återbetalning begäras hos Skatteverket 
före utgången av det femte kalenderåret efter utdelningstillfället. Innehavare av aktier som är begränsat 
skattskyldiga i Sverige och vars innehav inte är hänförligt till ett fast driftställe i Sverige beskattas normalt inte 
vid avyttring av sådana värdepapper. Innehavaren kan dock bli föremål för beskattning i sin hemviststat. Enligt en 
särskild regel kan dock fysiska personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige bli föremål för svensk beskattning 
vid avyttring av vissa svenska värdepapper om de vid något tillfälle under avyttringsåret eller något av de tio 
föregående kalenderåren varit bosatta eller stadigvarande vistats i Sverige. Tillämpligheten av regeln är dock i flera 
fall begränsad genom dubbelbeskattningsavtal.

VISSA SKATTEFRÅGOR I 
SVERIGE
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