Inbjudan till förvärv
av aktier i Inission AB (publ)

Inission Bolagsbeskrivning Maj 2015

Innehåll
Viktig information om First North
First North är en alternativ marknadsplats som drivs
av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har
inte samma juridiska status som en reglerad marknad.
Bolag på First North regleras av First Norths regler
och inte av de juridiska krav som ställs för handel på
en reglerad marknad. En placering i ett bolag som
handlas på First North är mer riskfylld än en placering
i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla
bolag vars aktier är upptagna till handel på First North
har en Certified Adviser som övervakar att reglerna
efterlevs. Nasdaq Stockholm godkänner ansökan om
upptagande till handel på First North.
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Kort om Inission

Kort om Erbjudandet
inom avancerad industrielektronik. Inission
utvecklar och tillverkar kompletta lösningar eller
komponenter för medicinteknik, fordonsindustri,
mätinstrument, marin samt styr- och reglerteknik.
Bolaget har verksamhet i Stockholm, Göteborg,
Munkfors, Pajala och Tallinn.
Inission är en strategisk partner som strävar
efter en totalekonomisk effektivitet i hela kedjan,
från leverantörer till kundens kund. Produkterna
återfinns där du minst anar det, i bussar, båtar
och andra fordon. De används i industrin och
på sjukhus.
Inission erbjuder krävande industrikunder
i Norden skräddarsydda tillverknings- och
logistiktjänster för kompletta elektroniska
produkter som garanterar den bästa affärsnyttan
och totalekonomin.

Denna sammanfattning ska ses som en
introduktion till bolagsbeskrivningen. Varje
beslut att investera i aktien ska baseras på en
bedömning av Bolagets senast offentliggjorda
Årsredovisning samt bolagsbeskrivningen
i dess helhet. Investerare som väcker talan
vid domstol med anledning av uppgifterna
i denna bolagsbeskrivning kan bli tvungna
att svara för kostnaderna för översättningen
av bolagsbeskrivningen. En person får göras
ansvarig för uppgifterna som ingår eller saknas
i sammanfattningen, eller en översättning
av den, bara om sammanfattningen eller
översättningen är vilseledande eller felaktig
i förhållande till de andra delarna av
bolagsbeskrivningen.
Inission är en lönsam totalleverantör av
skräddarsydda tillverknings- och logistiktjänster

Erbjudandet i sammandrag

Pris per aktie				
100 kronor
Minsta investering				50 aktier
Teckningsperiod				
12 maj - 2 juni 2015
Beräknad första handelsdag First North
10 juni 2015
Likviddag 				
5 juni 2015
ISIN					SE0007131990
Kortnamn				INISS

Tidsaxel
12 maj

3 juni

10 juni

Offentliggörande Erbjudandet
Teckningsperiod inleds

Offentliggörande av
utfall i Erbjudandet

Första handelsdag
First North

Finansiella mål
• Ett av de fem mest lönsamma företagen i vår bransch i Norden
vilket motsvarar en vinst på 6-8%.

2 juni

5 juni

Sista teckningsdag

Likviddag

• Ett av de tio omsättningsmässigt största i Norden
vilket motsvarar ca 350 mkr i omsättning.
• Lönsamhet kommer först, tillväxt får inte ske på bekostnad av lönsamhet.

4

5

Ägarnas ord – bakgrund och motiv
vi vårt erbjudande på ett sådant sätt att det
totalekonomiskt är en bra affär för vår kund
men också för oss. Det är då vi får de nöjdaste
kunderna, det är därför vi finns till, detta är vår
drivkraft, inspiration och existensberättigande.
Vår mission är att ha de nöjdaste kunderna.
Utifrån vår mission - “De nöjdaste kunderna”
har vi under 2014 investerat mycket tid för att
utmejsla vår verksamhetsstrategi för att lyfta
verksamheten till en helt ny nivå. Strategin har
fått ett egennamn - Inspirit. Målet för Inspirit är
formulerat som 2X2 2017. Till år 2017 ska
vi producera dubbelt så mycket genom att
producera i dubbla hastigheten med samma
personalstyrka som 2012. Inspirit bygger på
LEAN som Inission arbetat med sedan sju år
tillbaka i bland annat Produktionslyftet, som är
ett omfattande nationellt program vars syfte är
att stärka svensk industris konkurrenskraft.
Varje dotterbolag i koncernen är en
resultatenhet som styrs via operationella
och finansiella nyckeltal. Varje enhet har en
differentierad inriktning som kompletterar och
stärker de andra enheterna till förmån för våra
kunder.
Inissions strategi är att vara tongivande i den
konsolidering som pågår i branschen genom
att förvärva och förbättra strategiskt utvalda
verksamheter, antingen kunders verksamhet
i så kallade outsourcing affärer eller andra
kontraktstillverkares verksamheter.

Vi är mycket stolta över vad vi åstadkommit
hittills. Vi har etablerat ett starkt varumärke i en
bransch som marknaden kategoriserar som inte
särskilt spännande. Vi tycker dock att den är
spännande, vi står för nytänkande och vi är en
utmanare i branschen. Vi följer vår plan och
ambitionen är en fortsatt lönsam tillväxt.
Inission har sitt ursprung i en konsolidering av
flera olika företag och varumärken, varav det
äldsta startade 1985 i Munkfors i Värmland.
Sommaren 2011 lanserades Inission som ett
nytt och utmanande varumärke.
Inission är resultatet av en medveten strategi,
som bygger på att skapa en utmanare i en
bransch som präglas av internationalisering
och prisfokus och av den omfattande
utflyttning av produktion som skett under flera
år. Vi tror på svensk produktion. Den har ett
existensberättigande under rätt förutsättningar.
Dessa förutsättningar har vi utforskat och med
de slutsatserna vi dragit har vi utformat vår
verksamhetsstrategi, våra mål och våra visioner.
Vår affärsidé är att erbjuda krävande
industrikunder i Norden skräddarsydda
tillverknings- och logistiktjänster för kompletta
elektroniska produkter som garanterar den
bästa affärsnyttan och totalekonomin.
Varje kund är unik och vi strävar alltid efter
att förstå den affär som vår kund gör, vi vill
identifiera affärsnyttan som uppstår hos vår
kunds kund. Utifrån denna förståelse utformar
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Vision

amorterats i rask takt. Därtill har utdelning gjorts
regelbundet. Vi har en stabil finansiell ställning.
Vi ser förutom ytterligare finanseilla muskler för
förvärv tre tydliga motiv för en notering.

Inission är branschens bästa totalleverantör
- både för kunden och kundens kund. Vi vill
leda utvecklingen i branschen och vara ett
föredöme inom Lean Produktion. Vi vill också att
medarbetarna utvecklas och har roligt på jobbet.

• Vi ser gärna att våra medarbetare är
delägare i vårt företag. Vi verkar in en hårt
konkurrensutsatt bransch och har ingen 		
möjlighet att vara löneledande. Genom att
vara delägare kan våra anställda få 		
ekonomisk utväxling, om vi tillsammans är
framgångsrika.

Strategi

Huvudpunkterna i Inissions strategi är att:
Vi verkar genom våra värderingar, våra
värderingar är en integrerad del av en företagskultur som byggs över lång tid. Inissions
värderingar kommer inifrån företaget; från
medarbetarna själva och har mejslats ut på
utbildningar och i workshops. Värderingar ska
komma naturligt och genomsyra allt det Inission
gör och verkar för.
Vi uppvisar och erbjuder unikt bra prestanda,
vi älskar att sätta mål, mäta och följa upp för att
ständigt förbättra våra nyckeltal.
Vi växer organiskt genom ökad konkurrenskraft
och effektivitet. Nya kunder är den yttersta
bekräftelsen på att vårt erbjudande uppskattas
och att vi är konkurrenskraftiga.
Vi växer genom förvärv.

• Vid framtida större förvärv har vi en möjlighet
att betala med en egen valuta. Branschen
är extremt fragmenterad och är under snabb
konsolidering, vi avser att vara en av de
drivande i denna process.
• Ökad synlighet, vi arbetar aktivt med vårt
varumärke. Vi vill utmärka oss genom att ha
ett varumärke som betyder något. Med
noteringen följer ökad uppmärksamhet och
transparens.
Inission är ett ungt företag med lång erfarenhet.
Precis som den unga människan tar små steg
på sin vandring, tar vi små steg mot vår vision.
Vi skyndar långsamt och förstår att vi bara är
i början på en lång resa. Vi välkomnar nya
aktieägare att vara en del av denna resa.

Branschen är i en konsolideringsfas där Inission
har ambitionen att vara en av de drivande i
branschens utveckling.Inission har helt sedan
bildandet klarat kapitalförsörjning med sitt eget
kassaflöde. Förvärvskrediter har tagits upp och

/Olle Hulteberg & Fredrik Berghel
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Inbjudan till teckning
antalet röster i Bolaget. Bolagets aktiekapital
kommer öka med maximalt 100 000 kronor till
600 000 kronor.
Villkor för Erbjudandets fullföljande är att
Bolaget efter Erbjudandet har ett tillräckligt antal
aktieägare för att uppfylla det spridningskrav
som First North ställer på bolaget som ska
listas. Erbjudandet är även villkorat av att inte
omständigheter uppstår som kan medföra att
tidpunkten för Erbjudandets genomförande
bedöms som olämpligt. Sådana omständigheter
kan exempelvis vara av ekonomisk,
finansiell eller politisk art och kan avse såväl
omständigheter i Sverige som utomlands
liksom att intresset för att deltaga i Erbjudandet
bedöms av styrelsen som otillräckligt.

Styrelsen i Inission AB (publ) har beslutat att
ansöka om upptagande till handel med
Bolagets aktie på First North. I syfte att tillföra
Bolaget ytterligare kapital samt genomföra en
ägarspridning av Inissions aktie, beslutade
styrelsen, med bemyndigandet från årsstämman
den 30 mars 2015, att erbjuda allmänheten i
Sverige och institutionella investerare att teckna
nyemitterade aktier i Inission (”Erbjudandet”).
Teckningskursen i Erbjudandet har fastställts
till 100 kronor per nyemitterad aktie viket
motsvarar en värdering av Inission om 100
miljoner kronor före Erbjudandet. Erbjudandet
omfattar 200 000 nyemitterade B-aktier.
Erbjudandet innebär, om nyemissionen
fulltecknas, att Bolaget tillförs 20 miljoner kronor
före emissionskostnader. Antalet B-aktier kommer
att öka med maximalt 200 000, från 799 999
till 999 999, vilket motsvarar cirka 7 procent av

Välkommen att teckna aktier i Inission!

Härmed försäkras att, till vår kännedom, uppgifterna i Bolagsbeskrivningen är riktiga och, till vår
kännedom, Bolagsbeskrivningen inte är villkorad av utelämnande av information som allvarligt
kan förvränga bilden av Bolagsbeskrivningen, inklusive all relevant information i styrelseprotokoll,
revisionsrapporter och andra interna dokument.
Styrelsen i Inission 2015-05-11

10

Villkor och anvisningar
Erbjudandet

Erbjudandet omfattar 200 000 B-aktier, vilket
motsvarar ett värde om 20 miljoner kronor.
Fördelning av aktier

Fördelning av aktier kommer att ske på basis av
efterfrågan. Fördelningen kommer att beslutas
av Bolaget i samråd med Rådgivarna.
Teckningskurs

Priset per aktie uppgår till 100 kronor. Courtage
utgår ej. Priset har fastställts gemensamt av
Bolaget, Huvudägarna och Rådgivarna.
Rådande marknadsläge, Bolagets historiska
utveckling, bedömning av verksamhetens
affärsmässiga potential och framtidsutsikter
har tagits i beaktande vid prissättningen.
Värdepapperens valuta är i svenska kronor.

en anmälan per person får göras. Om flera
anmälningssedlar skickas in kommer endast
den senast mottagna att beaktas. Observera att
anmälan är bindande. Ifylld och undertecknad
anmälningssedel skall skickas, faxas eller
lämnas till:

för att den ska vara giltig. Styrelsen i
Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga
anmälningsperioden. Beslut om sådan eventuell
förlängning kommer att offentliggöras genom
pressmeddelande senast den 2 juni 2015.

Avanza AB
Att: Emissionsavdelningen/Inission
Box 1399
111 93 Stockholm
Besöksadress: Regeringsgatan 103
Telefon: +468-56 22 51 22
Fax: +468-56 22 50 41

Beslut om tilldelning av aktier kommer att fattas
av Bolagets styrelse i samråd med Rådgivarna,
varvid målet kommer att vara att uppnå en bred
spridning av aktierna bland allmänheten för att
skapa goda förutsättningar för en regelbunden
och likvid handel med aktien på Nasdaq First
North.
Tilldelning kommer att ske i jämt 10-tal aktier.
Tilldelningen kommer i första hand att ske så
att ett visst antal aktier tilldelas per anmälan
till dem som erhåller tilldelning. Tilldelning
härutöver sker med viss, för alla lika, procentuell
andel av det överskjutande antal aktier som
anmälan avser. Härutöver kan affärspartners
och andra närstående till Inission samt kunder
till Avanza komma att särskilt beaktas vid
tilldelning. Tilldelning kan ske till anställda
på Avanza, dock utan att dessa prioriteras.
Tilldelningen sker i sådant fall i enlighet med
Svenska Fondhandlareföreningens regler och
Finansinspektionens föreskrifter.
Om Erbjudandet övertecknas kan anmälan
resultera i utebliven tilldelning eller tilldelning av
ett lägre antal aktier än anmälan avser, varvid
tilldelning helt eller delvis kan komma att ske genom
slumpmässigt urval. Tilldelningen är inte beroende
av när under anmälningsperioden anmälan inges.

För personer som saknar VP-konto eller värdepappersdepå måste VP-konto eller värdepappersdepå öppnas innan anmälningssedeln
inlämnas. Observera att öppnandet av VP-konto
eller värdepappersdepå kan ta viss tid.
Om teckning avser ett belopp som överstiger
15 000 EUR (ca 135 000 kronor) och
tecknaren inte är bosatt på sin folkbokföringsadress, ska en vidimerad kopia på giltig
legitimationshandling medfölja för att
anmälningssedeln ska vara giltig. Juridisk
person som tecknar för ett belopp som
överstiger 15 000 EUR ska alltid en vidimerad
kopia på giltig legitimationshandling för
behörig firmatecknare samt ett aktuellt
registreringsbevis som styrker firmateckning
bifogas anmälningssedel för att den ska vara
giltig. Juridisk person ska även fylla i information
under avsnittet ”Ägare” på anmälningssedeln

Anmälan

Anmälan om teckning av aktier ska ske under
perioden 12 maj - 2 juni 2015 och skall
ske i jämna poster om 50 aktier. Anmälan
skall göras på särskild anmälningssedel
som kan erhållas från Bolaget eller Avanza.
Anmälningssedeln finns även tillgänglig på
Bolagets hemsida www.inission.com samt på
Avanzas hemsida www.avanza.se. Den som
är depåkund hos Avanza ska anmäla sig via
Avanzas internettjänst.
Anmälan ska vara Avanza tillhanda senast
kl 15:00 den 2 juni 2015. Inga ändringar eller
tillägg får göras i förtryckt text. Ofullständig
eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan
komma att lämnas utan avseende. Endast
12

Besked om tilldelning

Tilldelning beräknas komma att ske omkring den
3 juni 2015. För den som inte är depåkund
hos Avanza kommer snarast efter tilldelning har
skett avräkningsnota att sändas ut till dem som
erhållit tilldelning i Erbjudandet. De som inte
tilldelas några aktier erhåller inget meddelande.
Den som är depåkund hos Avanza erhåller
tilldelningsbesked genom upprättande av nota
på respektive depå.

Tilldelning

Betalning

För den som inte är depåkund hos Avanza
skall full betalning för tilldelade aktier
erläggas kontant senast tre dagar efter utsänd
avräkningsnota, det vill säga omkring den
5 juni 2015. Betalning ska ske enligt
anvisningar på utsänd avräkningsnota. För
den som är depåkund hos Avanza ska likvida
medel för betalning av tilldelade aktier finnas
disponibelt på depån under hela perioden
2-5 juni 2015.
Observera att om tillräckliga medel inte finns
på depån mellan den 2-5 juni 2015 (avser
Avanzas depåkunder) eller om full betalning
inte erläggs i tid, kan tilldelade aktier komma
att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset
vid sådan överlåtelse komma att understiga
priset enligt Erbjudandet, kan den som erhöll
tilldelning av dessa aktier i Erbjudandet komma
att få svara för mellanskillnaden.
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Rätt till utdelning

Notering

De nya aktierna medför rätt till utdelning, i
den mån utdelning beslutas, från och med
räkenskapsåret 2015, under förutsättning att
de nya aktierna blivit registrerade och införda
i den av Euroclear förda aktieboken före
avstämningsdagen för utdelning. Utbetalning av
eventuell utdelning ombesörjs av Euroclear.

Styrelsen för Inission har ansökt om upptagande
av Bolagets aktier till handel på Nasdaq First
North. Handeln beräknas påbörjas omkring
den 10 juni 2015.
Övrig information

I det fall ett för stort belopp betalats in av en
tecknare kommer Avanza att ombesörja att
överskjutande belopp återbetalas. Belopp
understigande 50 kronor kommer dock inte
att utbetalas. Ofullständig eller felaktigt ifylld
anmälningssedel kan komma att lämnas utan
avseende. Om teckningslikviden inbetalats
för sent eller är otillräcklig kan anmälan
om teckning också komma att lämnas utan
avseende. Erlagd emissionslikvid kommer då att
återbetalas.
Avanza agerar emissionsinstitut åt Bolaget.
Avanzas innehav i Bolaget, innan och
efter Erbjudandet, uppgår till 0 B-aktier. Att
Avanza är emissionsinstitut innebär inte i sig
att banken betraktar den som anmält sig i
Erbjudandet (”förvärvaren av aktier”) som
kund hos banken för placeringen, förutom i
de fall förvärvaren av aktier har anmält sig
via Avanzas internetbank. Följden av att
Avanza inte betraktar förvärvaren av aktier
som kund för placeringen är att reglerna om
skydd för investerare i lagen 2007:528 om
värdepappersmarknaden inte kommer att
tillämpas på placeringen. Detta innebär bland
annat att varken så kallad kundkategorisering
eller så kallad passandebedömning kommer att
ske beträffande placeringen.

Villkor för Erbjudandets fullföljande

Erbjudandet är villkorat av att inga
omständigheter uppstår som kan medföra att
tidpunkten för Erbjudandets genomförande
bedöms som olämplig. Sådana
omständigheter kan exempelvis vara av
ekonomisk, finansiell eller politisk art och
kan avse såväl omständigheter i Sverige
som utomlands liksom att intresset för att
deltaga i Erbjudandet av styrelsen i Bolaget
bedöms som otillräckligt. Erbjudandet är även
villkorat av att spridningskravet för Nasdaq
First North uppfylls. Erbjudandet kan sålunda
helt återkallas. Meddelande härom avses i
sådant fall offentliggöras så snart som möjligt
genom pressmeddelande, dock senast den 3
juni 2015 då utfallet i Erbjudandet förväntas
offentliggöras. Om Erbjudandet återkallas
kommer inkomna anmälningar att bortses från
samt eventuell inbetald likvid att återbetalas.
Offentliggörande
av utfallet i emissionen

Utfallet i Erbjudandet kommer att offentliggöras
genom pressmeddelande vilket beräknas att ske
omkring den 3 juni 2015.
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Förvärvaren av aktier ansvarar därmed själv
för att denne har tillräckliga erfarenheter
och kunskaper för att förstå de risker som är
förenade med placeringen.
Frågor

Eventuella frågor från den som är depåkund
hos Avanza hanteras via kundsupport på
telefonnummer: 08-5622 5000. Eventuella
frågor från allmänheten besvaras av Avanza på
telefonnummer: 08-5622 5122.
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Verksamheten
Bolaget vill vara en strategisk partner som strävar
efter en totalekonomisk effektivitet i hela kedjan,
från Inissions leverantörer till kundens kund.
Att Inission är en totalleverantör innebär att
Bolagets tjänster är utformade för att täcka en
produkts hela livscykel och avlasta kunden.
Inission erbjuder följande tjänster; utveckling,
materialförsörjning, tillverkning, logistik och
livscykelgaranti.

Inission är en totalleverantör för skräddarsydda
tillverknings- och logistiktjänster inom avancerad
industrielektronik.
Inission har sin verksamhet i Stockholm,
Göteborg, Munkfors, Pajala och Tallinn och
har kunder inom branscherna medicinteknik,
fordonsindustri, mätinstrument, marin, samt styroch reglerteknik. Under 2014 omsatte Inission
250 miljoner kronor och hade ca 170 anställda.

Reservdelar och reparationer
Produktförvaltning
Orderadministration
Ekonomieffektivisering

Distribution
Reklamationshantering
Transferprojekt
Säkerhetslager

Livscykelgaranti

Logistik

Materialförsörjning

Tillverkning
Montering
Test och provning
Kvalitetssäkring

Utveckling

Design av kompletta elektronikprodukter
Utveckling av testsystem
Prototyptillverkning i seriemiljö
Industrialisering
Produktionsanpassning
Vidareutveckling
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Inköp
Lagerhållning
Tillgänglighetssäkring
Ankomstkontroll

komponenter ska ske utan störningar eller avbrott.
Materielförsörjning handlar om att
agera strategiskt och operativt. Inköp och
lagerhållning bygger därför på en långsiktig
planering som påbörjas när ett projekt startar.
Inission ser till att säkra tillgängligheten på
de komponenter som krävs på kort och lång
sikt genom ledtidsanalys och samverkan med
våra leverantörer. Noggranna kontroller av
kvalitet och funktion vid ankomst till Inissions
anläggningar genomförs.
Priser och ledtider är de i särklass vanligaste
förhandlingsområdena och det kan innebära
både fördelar och nackdelar med ett hårt
fokus på bara en av dem. Alla parter i
kedjan tjänar på att väga ledtider och priser
för att produktens hela livscykel ska bli så
kostnadseffektiv som möjligt.
Som totalleverantör införlivar Inission
försörjningen av komponenter i kedjan av
tjänster som erbjuds. Det betyder också
att sourcingen blir en naturlig del av en
helhet som inte bara berör utveckling och
tillverkning, men också fortsatt försörjning och
reservdelshantering.

Tillverkning

Att tillverka kompletta elektronikprodukter
är kärnan i det Inission gör. I Bolagets
produktionsanläggningar finns en uppdaterad
och avancerad maskinpark som är anpassad
till kundernas behov. I anläggningarna i
Stockholm, Göteborg, Munkfors, Tallinn
och Pajala, arbetar Inission med alla led i
tillverkningsprocessen för avancerad industriell
elektronik:
•
•
•
•
•
•

Ytmontering
Stationsorienterad, semi-automatisk montering
Våglödning
Slutmontering
Efterarbete
Test

Varje produkt är unik och kräver noggrann
anpassning och optimering av tillverkningsprocessen. Produkterna avsynas efter varje led
(både manuell avsyning och AOI – Automatic
Optical Inspection) och funktionstestas efter
montering.
Standardiserade arbetsmoment används
tillsammans med ett välutvecklat spårbarhetssystem för att systematiskt upptäcka, isolera och
bearbeta eventuella felkällor. Denna metod är
en del av det övergripande arbetet med att
ständigt förbättra Bolagets processer.

Utveckling

Inission erbjuder utvecklingstjänster som syftar
till att förkorta time-to-market och optimera
förhållandet mellan ledtider och ekonomi.
Inission samarbetar med flera utvecklingspartner
som är specialiserade på design och utveckling
av elektronikprodukter. Tillsammans med dessa
säkerställs att utvecklingsarbetet löper så effektivt
som möjligt. Utvecklingsfasen i en produkts
livscykel handlar om att förvandla en idé till

Materialförsörjning

Materielförsörjningen (sourcingen) är en av de
mest avgörande delarna i tillverkningsprocessen.
Inission har lång erfarenhet av att analysera,
utvärdera och förhandla med huvudleverantörer
och andrahandsleverantörer för att flödet av
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en färdig produkt, redo för serietillverkning.
Utvecklingen sker i flera parallella spår för
ett effektivt projekt. Det logistiska flödet av
komponenter och färdiga enheter säkerställs.
Inission arbetar efter väl beprövade metoder för
att hitta den bästa möjliga avvägningen mellan
ledtider och ekonomi. Bolaget lägger mycket
stor vikt vid att hitta rätt underleverantörer för
uppdraget och att totalekonomin i projektet är
optimal.
Inission kan även ta över en produkt som
redan serietillverkas. I dessa fall skapas ett
transferprojekt, som i mångt och mycket liknar
utvecklingen av en ny produkt. Med flera
lyckade transferprojekt i ryggen kan Inission
erbjuda en smidig övergång utan störningar,
samtidigt som Bolaget också kan hitta möjliga
förbättringar och effektiviseringar.

därför tjänster för att säkerställa att det
som tillverkas ger bästa möjliga nytta och
totalekonomi över hela livscykeln. Inission kallar
det för livscykelgaranti.
Inission vill ha överblick över hela
produktionsprocessen – från första skissen
till dess att produkten avvecklas och byts ut.
Bolaget erbjuder också tjänster som ytterligare
förenklar och effektiviserar för kunden.
Ibland går en avgörande komponent ur
produktion hos tillverkaren. Inission agerar
då tidigt för att säkra att serietillverkningen
fortsätter utan besvärliga pauser. Bolaget hittar
ersättningskomponenter, beräknar vad bytet
av leverantör innebär och integrerar den nya
komponenten i arbetsflödet.
En elektronikprodukt blir förr eller senare
frånsprungen av nyare produkter. Inission
hjälper därför kunderna att behålla
konkurrenskraften genom att följa med
i utvecklingen, aktivt söka efter möjliga
uppgraderingar och förbättringar och föreslå
ändringar i produkten.
Inission erbjuder som ett led i utvecklingen av
nya produkter en ekonomisk totalöversyn av alla
led i processen – från våra underleverantörer
ända till kundens kund. Inission kan därmed
föreslå ändringar i logistikkedjan eller
i prissättningen som i slutändan är alla
involverade parter till gagn. Kunder kan också
outsourca all orderadministration till Inission,
som ser till att den snabbt och effektivt införlivas
i orderprocessen.

Logistik

Inission kan ta hand om hela logistikkedjan.
För Inission handlar logistik om leverans på
rätt tid, men precision i leveransen handlar lika
mycket om kvalitet och priser. Inission arbetar
med integrerad logistik, det vill säga att Bolaget
tar hand om distributionen direkt till kundens
kund. Integrerad distribution är också en stor
fördel om en produkt skulle vara bristfällig eller
behöver repareras. För kunder är det också
möjligt att säkra upp ett lager av färdiga
produkter.
Livscykelgaranti

Elektronikprodukter kan få väsentligt längre
livslängd om de utvecklas, förädlas och ges
service under resans gång. Inission erbjuder
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Våra värderingar
Förtroende

Precision

Vi lovar att alltid säga som det är. Det är
förtroende i dess renaste form. Alla är värda
respekt och öppenhet oavsett om det handlar
om nya ideér eller dåliga besked, oavsett om
det handlar om känslor eller ekonomi. Pålitlighet
är det som gör skillnaden i vår bransch.

Vi har marknadens bästa precision för att vi ger
detaljerna den uppmärksamhet de förtjänar.
Vi är en del av en process som når djupt in i
kundens verksamhet - ibland ända till kundens
kund. Alla steg i tillverkningen kräver lika
mycket struktur och ordning för att vi ska kunna
erbjuda rätt tjänst till rätt kvalitet vid rätt tidpunkt.
Det är en princip som vi lever efter varje dag.

Flexibilitet

Nyfikenhet gör oss sugna på nya lösningar.
Ansvarskänslan ser till att lösningarna blir
de bästa möjliga. Det betyder att vi lyssnar
och stämmer av tills kunden är trygg i sina
förväntningar. Orsaken är helt enkelt att vi
inte trivs när allt följer samma mönster och
inte förändras. Vi vill mer än så. Vi vill leda
utvecklingen i branschen.

20

Attityd

Av ärlighet kommer respekt. Av respekt kommer
engagemang. Av engagemang kommer en
störtflod av egenskaper som vi kan kännamed
hjärtat. Vi summerar det vi gör och hur vi gör
det i en lika enkel som briljant idé; arbetsglädje
är gratis. Vi behöver bara investera i en positiv
inställning.
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Organisation
och utveckling. Dotterbolagen koordineras
i en matris inom de områden där stora
synergier åstadkoms, t ex ekonomistyrning,
säljkoordinering, inköpsstrategi, IT-infrastruktur
och processer.

Inissions är decentraliserat organiserad med
egna resultatenheter som tillika är egna bolag
och med minimal central overhead. Respektive
dotterbolag leds av en bolagschef som
också ansvarar för resultat, ledning, styrning

Inission

Marknad/Sälj
Inköp/Finans

Inission
Göteborg

Inission
Triab

Produktion/Kvalitet/IT

Inission
Munkfors

Inission
Mikro
makarna

Inission
Tallinn

Marknad och trender
Marknaden för kontraktstillverkning kan betraktas som mogen och är under konsolidering.
De mindre aktörerna köps ofta upp vilket innebär att de stora aktörerna blir allt större.
Eftersom kunderna i allt större utsträckning vill ha hjälp under hela produktlivscykeln har
många aktörer breddat sitt erbjudande för att möta detta behov.
har ett antal kontraktstillverkare börjat synliggöra
andra konkurrensfördelar såsom kunskap och
expertis inom logistik och möjligheten att kunna
erbjuda tillverkning av hela system. Det kräver
ofta tillverkning inom olika kompetensområden
samt på olika geografiska marknader för att

Under de senaste decennierna har kontraktstillverkning blivit alltmer vanligt på grund av
ökad globalisering vilket medfört tilltagande
konkurrens och behov av specialistkompetens
vid tillverkning.
För att inte endast kunna konkurrera med pris
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totalkostnadsperspektiv.
Globaliseringen och den allt hårdare
konkurrensen gör att det blir än viktigare att
optimera sin kärnverksamhet och ha korta
ledtider. Det gör att företagen behöver en
stark och kompetent partner inom till exempel
produktutveckling, materialförsörjning,
industrialisering, hantering av kompletta
produkter och eftermarknadstjänster.
Branschen karaktäriseras av stort prisfokus
och små marginaler. Tillväxten är begränsad
och utslagningen kan komma att fortsätta.
Många i branschen sliter med låg lönsamhet.
Det är vanligt att konkurrera med pris och en
del av konkurrensen kommer från lågkostnadsländer. Det talas dock i branschen om att flera
jobb flyttas tillbaka från lågkostnadsländer på
grund av att skillnaden i kostnadsnivå har
minskat och sett till helheten kan ett lokalt
alternativ vara mer kostnadseffektivt.
Elektronik tenderar att vara en större och
större del av människors vardag, varför
marknaden kommer att öka. Kostnaden för
att producera “egen” elektronik är relativt låg
jämfört med att köpa standardprodukter, vilket
innebär att kontraktstillverkning industrielektronik
också i den meningen har en framtid.

kunna lösa kundens behov. Genom att lösa
en produktägares tillverkning av hela system
blir samarbetet inte bara baserat på lägst
pris utan framför allt den kompetens som
kontraktstillverkaren besitter.
Marknaden har genomgått stora förändringar
de senare åren. De viktigaste drivkrafterna
har varit prispress på komponenter, ökad
andel outsourcing, flytt av produktion till
lågkostnadsländer, krav på ökad snabbhet från
idé till färdig produkt, samt en stark ekonomisk
utveckling i tillväxtregioner med framväxten
av nya slutmarknader som följd. De viktigaste
drivkrafterna kommer troligtvis även fortsatt
att handla om sökandet efter kostnadseffektiv
produktion, rationaliseringar samt fortsatta
produktionsförflyttningar från väst till öst.
Men marknadens krav på tillverkningstjänsterna
förväntas även att öka. Mer avancerad teknik
förväntas stötta kravet på ökad snabbhet från
idé till färdig produkt, och avancerade logistiklösningar blir en central del i tjänsteportföljen
för att erbjuda den flexibilitet som kunderna
kräver.
Vidare förväntas besluten kring outsourcing
till lågkostnadsländer, för en signifikant
reduktion på pris per enhet, även fortsatt att
nyanseras för att mer och mer kretsa runt ett
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Finansiell information i sammandrag
Resultaträkning för koncernen, Tkr

Resultaträkning för koncernen, Tkr
Q1 2015

Q1 2014

71 253
-38 566
-26 440
6 247

61 476
-32 899
-25 639
2 938

9%

5%

Finansnetto
Resultat efter finansnetto

-175
6 072

-206
2 732

Avskrivningar på goodwill
Inkomstskatt
Resultat efter skatt

-1 166
-174
4 732

-875
1 857

7%

3%

Rörelseintäkter
Råvaror och förnödenheter
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Rörelsemarginal

Marginal, %

Kommentar till
resultaträkningen Q1 2015, TKR

finansiell ställning per 2015-03-31, TKR
Vår finansiella ställning förbättrades ytterligare under första
kvartalet 2015. Ytterligare aktier i Incap förvärvades så
andelar i intressebolag steg till 31 299 (29 991) jämfört
med 2014-12-31. Omsättningstillgångar steg till
105 433 (101 607). Det egna kapitalet ökade till
65 176 (60 444). Summa tillgångar uppgick till
148 787 (144 580). Långfristiga skulder steg till 25 388
(17 168). Korta skulder sjönk till 53 095 (61 840). Totalt
eget kapital och skulder steg till 148 787 (144 580).

Första kvartalet 2015 präglades av god eller mycket
god efterfrågan i samtliga våra fabriker. Omsättningen
steg med nästan 10 miljoner till 71 253 (61 476).
Materialandelen steg marginellt till 54,1% (53,5).
Rörelsekostnaderna steg något till 26 440 (25 639).
Detta gav ett rörelseresultat på 6 247 (2 938).
Vi har små finansiella kostnader. Avskrivning på
goodwill steg till 1 166 (875). Pga ett förlustavdrag så är
det låg skattebelastning på resultatet. Resultat efter skatt
steg till 4 732 (1 857).
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Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Rörelseintäkter
			
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar anläggninstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelsekostnader
			
Rörelseresultat
			
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat från finansiella investeringar
			
Resultat efter finansiella poster
			
Uppskjuten skatt		
Skatt på årets resultat
Årets resultat

2014

2013

2012

249 725
2 325
252 050

248 872
3 379
252 251

204 470
294
204 764

-141 611
-20 917
-71 706
-4 845
-1 127
-240 206

-134
-20
-70
-5

-107
-27
-59
-1

137
685
566
093
-964
-231 445

364
302
089
768
-537
-196 060

11 844

20 806

8 704

748
-1 317
-569

651
-1 275
-624

507
-588
-81

11 275

20 182

8 623

345
-3 681
7 939

-1 581
-4 167
14 434

3 629
-2 520
9 732

Kommentarer till resultaträkningen, TKR
som steg till 56,2% (53,2%). Övriga rörelsekostnader steg
endast marginellt till 98 595 (97 308). Rörelseresultatet
sjönk till 11 844 (20 806). Resultat från finansiella
investeringar var oförändrade -569 (-624). Resultat efter
skatt blev 7 939 (14 434).

2014 präglades av ojämn efterfrågan i våra fabriker.
Några gick med god fart och andra var tidvis underbelastade. Mot slutet av 2014 märkte vi dock en tydlig
ökning. Vår omsättning var oförändrad 252 050 (252
251) jämfört med året innan. Året präglades också av
stora valuta rörelser som påverkade vår materialandel
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(Forts.) Balansräkning för koncernen, Tkr		

Balansräkning för koncernen, Tkr		

2014

2013

2012

Fria reserver
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

34 679
7 939
42 618

20 122
14 434
34 556

18 810
9 732
28 542

319
1 589
2 324
4 232

Summa eget kapital
			
Avsättningar
Avsättningar för skatter
Summa avsättningar

60 444

55 311

41 492

5 128
5 128

5 473
5 473

5 387
5 387

25 370
3 149
78
28 597

3 759
2 859
6 618

42 973

44 323

24 288

196
14 392
2 580
17 168

2 934
18 428
13 445
2 500
37 307

3 839
13 145
5 552
5 285
27 821

46 993

51 012

54 568

44 392
794
2 601
47 787

49 428
1 342
2 078
52 848

39 331
2 354
2 086
43 771

Långfristiga skulder
Checkräkningskredit
Fakturabelåningskredit
Skulder till kreditinstitut
Övriga långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder
			
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
			

11 622
21 622
4 052
9 804
14 740
61 840

9 312
16 912
7 235
10 945
13 703
58 107

9 526
18 245
5 910
9 637
13 442
56 760

144 580

156 198

131 460

6 827

8 015

8 833

Summa omsättningstillgångar

101 607

111 875

107 172

TOTALA TILLGÅNGAR

144 580

156 198

131 460

2014

2013

2012

8 719

12 218

13 438

458
1 290
1 187
2 935

271
1 553
1 684
3 508

29 991
1 308
20
31 319

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar		
Varulager mm

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill
			
Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgift på annans fastighet
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier och datorer

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag
Långfristiga skattefordringar
Övriga långfristiga fordringar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
			
Kassa och bank

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Aktiekapital
Bundna reserver
Summa bundet eget kapital

500
17 326
17 826
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500
20 255
20 755

500
12 450
12 950

TOTALT EGET KAPITAL OCH SKULDER

Kommentarer till balansräkningen, TKR
minska vårt varulager till 46 993 (51 012), kortfristiga
fordringar minskade till 47 787 (52 848). Kassa bank
sjönk något till 6 827 (8 015). Omsättningstillgångar
sjönk till 101 607 (111 875). Totala tillgångarna sjönk
till 144 580 (156 198).
Det egna kapitalet ökade till 60 444 (55 311).
Långsiktiga skulder sjönk kraftigt till 17 168 (37 307).
Kortfristiga skulder steg något 61 840 (58 107). Totalt
eget kapital och skulder sjönk till 144 580 (156 198).

Vår starka balansräkning stärktes ytterligare under 2014.
Goodwill skrevs ner till 8 719 (12 218). Anläggningstillgångar skrevs ner till 2 935 (3 508). Vi ökade vårt
ägande i Incap till 29 991 (25 370). Fr.o.m. 2015 skall
detta aktieinnehav redovisas enligt kapitalandelsmetoden
vilket ger ett nedskrivningsbehov på cirka 25 miljoner.
Denna goodwillpost skall skrivas av på 5 år med början
2015. Summa anläggningstillgångar sjönk till 42 973
(44 323). Tack vare bättre lagerstyrning så lyckades vi
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Finansiell kalender
• Delårsrapport mars-juni 2015 publiceras den
21 augusti 2015
• Bolagsstämma 2016 hålls den 27 april 2016
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Styrelse och ledning

Bolagets styrelse består av följande personer:

sanktioner av myndighet eller organisation som
företräder viss yrkesgrupp och som är offentligrättsligt reglerad eller ålagts näringsförbud.

Styrelsen består av fem ledamöter. Uppdraget
för samtliga styrelseledamöter gäller till slutet
av nästa årsstämma, vilken kommer att hållas
under första halvåret 2016. Fredrik Berghel är
Bolagets VD och Koncernchef, andra ledande
befattningshavare i Bolaget är Marknadschef
Olle Hulteberg, Försäljningschef Cecilia
Carlswärd, Inköpschef Stig Leander samt
Ekonomichef Elisabeth Wikman.
Den 30 mars 2015 fastställde styrelsen
arbetsordning och instruktion för verkställande
direktören. Styrelsens arbetsordning anger
bland annat vilka ärenden som skall
behandlas samt föreskrifter för styrelsemötenas
genomförande.
Bolaget har låtit göra en utredning avseende
styrelseledamöterna och verkställande direktören
och det kan konstateras att ingen av dessa
under de senaste fem åren har dömts i
bedrägerirelaterade mål, varit inblandad i
konkurs, likvidation eller konkursförvaltning.
Ingen av styrelseledamöterna och verkställande
direktören har varit föremål för anklagelser eller

Angående Närståendetransaktioner
Det har inte träffats någon särskild
överenskommelse mellan större aktieägare,
kunder, leverantörer eller andra parter enligt
vilken någon befattningshavare har valts in i
styrelsen eller tillträtt som verkställande direktör.
Något avtal har inte slutits mellan Bolaget
och någon befattningshavare om förmåner
eller ersättning efter uppdragets slutförande.
Det finns inte heller några familjeband mellan
befattningshavarna och det har inte ingåtts
några avtal som medför begränsningar för
befattningshavare att avyttra eventuella värdepapper i Bolaget, utöver de lock-up avtal som
ingåtts med Avanza och som redogörs för i
följande avsnitt.
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Bengt Assarsson
Styrelseordförande

Avslutade uppdrag de senaste fem åren:
Styrelseledamot i Foress International Aktiebolag
(2006-2011) (upplöst genom fusion 2011).
Antal aktier i Inission: 50% av aktierna och
rösterna i Inission.

Född 1957. Civilingenjörsexamen från Lunds
Universitet samt ekonomi och juridikstudier vid
Linköpings Universitet.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande och
delägare i FastTech AB (sedan maj 2013),
Styrelseledamot i A Lundgren Smide AB (sedan
2014), SörbNäs AB (sedan 2012. Delägare
av FONTE AB (sedan 2013).
Avslutade uppdrag de senaste fem åren:
Styrelseordförande i Insportant AB (20132014) och Östsvenska Handelskammarens
Service Aktiebolag (2011-2014).
Antal aktier i Inission: 0

Mattias Hultheimer
Styrelseledamot
Född 1971, Civilekonomexamen i Internationell
Ekonomi vid Linköpings Universitet.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i
Spendency AB (sedan 2011) och EFFSO
Solutions AB (sedan 2010). Styrelseordförande
och delägare i Learning4u AB (sedan
2008) och CCustomer AB (sedan 2013).
Styrelseordförande, VD och ägare av Aqua
Niveus AB (sedan 2009). Styrelseledamot, VD
och delägare i Effective Sourcing EFFSO AB
(sedan 2007). VD i Effso A/S (sedan 2013).
Avslutade uppdrag de senaste fem åren:
Styrelseledamot och delägare i Global Civil
Engineering Services AB (2013-2014) och
i Relean AB (2012-2014). Styrelseledamot
i GAEU Consulting AB (2011-2012).
Styrelseledamot och senare styrelsesuppleant i
Dubblera AB (2011-2013) (Fusion inledd under
2014).
Antal aktier i Inission: 0

Olle Hulteberg
Styrelseledamot
Född 1962, Styrelseledamot, marknadschef
och operativ ledning för Inission samt ägare
(50%). Civilingenjörsexamen, Maskinteknisk
linje vid Chalmers Tekniska Högskola.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Incap
Oyj (sedan 2015). Styrelseledamot och ägare
av IFF Fastigheter AB (sedan 2013) och i IFF
Konsult AB (sedan 2005). Kommanditdelägare
i Grässtrået Kommanditbolag (sedan 2010).
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Bolagets koncernledning består av följande personer:

Karin Skoglund
Styrelseledamot

Lars Atterfors
Styrelseledamot

Fredrik Berghel
CEO

Cecilia Carlswärd
Försäljningschef (sedan 2014)

Född 1959, Civilekonom vid Karlstads
Universitet.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i
Boo Egendom Aktiebolag (sedan 2013),
Mobile Hangar System AB (sedan 2013),
Styrelseledamot i Blaikengruvan AB (sedan
2007) (konkurs inledd 2007). Styrelseledamot
och VD i Contango Business Relations AB
(sedan 2013) och Contango Recruitment AB
(sedan 2013). Styrelsesuppleant i H Skoglund
Bygg och Förvaltning AB (sedan 2014). VD i
ScanMining Aktiebolag (sedan 2007) (konkurs
inledd 2007).
Avslutade uppdrag de senaste fem åren:
Inga.
Antal aktier i Inission: 0

Född 1966, Magister i ekonomisk geografi
vid Handelshögskolan i Göteborg,
Civilekonomexamen internationell ekonomi vid
Handelshögskolan i Göteborg.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i
Edsvära Svets & Smide AB (sedan 2014).
Ägare och styrelseordförande i ArcaFlex AB
(sedan 2013). Styrelseledamot och ägare
av Atterfors Consulting AB (sedan 2013).
Styrelseledamot i Stenhaga Invest AB (sedan
2014), Ytterbybostäder AB (sedan 2014),
och i Swedish Modules i Emtunga AB (sedan
2014).
Avslutade uppdrag de senaste fem åren:
Styrelseordförande och styrelseledamot i diverse
bolag inom Moelven-koncernen (2013).
Styrelsemedlem i Emtunga Fastigheter AB,
Kalmarbostäder AB och Göteborgsbostäder AB
(2014). VD i Arcaflex AB (2013-2014).
Antal aktier i Inission: 0

Född 1967. Koncernchef i Inission sedan
2008. Civilingenjörsexamen i Maskin,
Chalmers Tekniska Högskola.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Incap
(sedan 2013), Styrelseledamot i FBM
Consulting AB sedan 2006. Styrelsesuppleant i
Q-design AB sedan 2004.
Avslutade uppdrag de senaste fem åren:
Styrelseledamot i Ljohnsfastighets AB (20062012) och i Sista versen 15636 AB (20042015).
Innehav: 50% av aktierna och rösterna i
Inission.

Född 1982, Civilekonomexamen från Växjö
Universitet.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i BGPM
Consulting AB (sedan 2014). Styrelsesuppleant
i PWNY Sweden AB (sedan 2014).
Avslutade uppdrag de senaste fem åren:
Styrelseledamot i Sista versen 7724 AB (20102012).
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Stig Leander
Inköpschef (sedan 2012)
Född 1964, Gymnasieexamen, teknisk linje.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot och ägare
av Leander Consulting AB (sedan 2007).
Styrelsesuppleant i Teccet AB (sedan 1999).
Avslutade uppdrag de senaste fem åren:
Styrelsesuppleant i Sista Versen 10596 (20102014) (upplöst genom fusion). Ägare av
Homes in Heaven Sweden AB (2010- 2013).

Olle Hulteberg
Marknadschef (sedan 2008)
Född 1962. Civilingenjörsexamen i Maskin,
Chalmers Tekniska Högskola.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Incap
Oyj (sedan 2015). Styrelseledamot och ägare
av IFF Fastigheter AB (sedan 2013) och i IFF
Konsult AB (sedan 2005). Kommanditdelägare
i Grässtrået Kommanditbolag (sedan 2010).
Innehav: 50% av aktierna och rösterna i
Inission.

Elisabet Wickman
Ekonomi- och HR-chef (sedan 2009)
Född 1954, Civilekonomexamen från
Handelshögskolan Stockholm.
Övriga uppdrag: Styrelsesuppleant i
Emperical AB (sedan 2007).
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Revisor

Aktiekapital och ägarstruktur

På ordinarie bolagsstämma den 2015-03-30 valdes Grant Thornton till Bolagets revisor för
tiden intill utgången av 2016 års årsstämma, med Niklas Lindh som huvudansvarig revisor.
Niklas Lindh är född 1972 och har kontorsadress: Östra Torggatan 6, 651 03 Karlstad,
ledamot i FAR och auktoriserad revisor sedan 2006.

Aktiekapital

ERSÄTTNING

Ersättning till styrelse
Vid ordinarie bolagsstämma 2015-03-30
beslutades att arvode till styrelse skall kunna
utgå till ledamöter som inte är anställda av
Bolaget med upp till 100 tusen kronor till
styrelsens ordförande och med upp till 60 tusen
kronor till övriga ledamöter. Utöver ovanstående
utgår inte några särskilda förmåner eller andra
ersättningar till styrelsens ledamöter.

Ersättning efter uppdragets avslutande
Det finns inga avtal mellan medlemmarna av
förvaltnings- eller kontrollorgan och Bolaget om
förmåner efter det att uppdraget avslutats.

Ersättning till revisor
Enligt beslut på ordinarie bolagsstämma
2015-03-30 erhåller Bolagets revisor ersättning
enligt löpande räkning för revisionsuppdraget.
Även för övriga konsultationer erhålls ersättning
enligt löpande räkning.
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lägst 1 000 000 och högst 4 000 000.
Per 11 maj 2015 hade Bolaget 1 000 000
aktier utestående motsvarande ett aktiekapital
om 500 000 kronor. Samtliga aktier,
200 001 A-aktier och 799 999 B-aktier, är till
fullo betalda.

Aktierna i Inission har emitterats i enlighet med
svensk rätt och ägarnas rättigheter avseende
vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid
nyteckning av aktie med mera styrs dels av
Bolagets bolagsordning samt av aktiebolagslagen (2005:551) och kan endast ändras i
enlighet med aktiebolagslagen (2005:551).
Bolagets aktier är denominerade i svenska
kronor. Inission har aktier av serie A och B
och vid bolagsstämma medför varje A-aktie
10 röster och varje B-aktie 1 röst. Varje
röstberättigad får rösta för sitt fulla antal aktier
utan begränsning. Varje aktie medför lika rätt
till utdelning, andel av Bolagets vinst samt till
eventuellt överskott vid likvidation. Aktierna är
ej föremål för några överlåtelsebegränsningar.
Vid nyemission har befintliga aktieägare
företrädesrätt till nyemitterade aktier i enlighet
med vad som föreskrivs i aktiebolagslagen.
Inissions aktie är inte föremål för bestämmelser
om inlösen eller konvertering. Vidare är
Inissions aktie inte, och har heller inte varit,
föremål för erbjudande som lämnats till följd
av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet.
Det har inte heller förekommit offentliga
uppköpserbjudanden ifråga om emittentens
aktier under det innevarande eller föregående
räkenskapsåret.
Enligt Inissions bolagsordning, fastställd av
årsstämman 2015-03-30, ska aktiekapitalet
vara lägst 500 000 kronor och högst
2 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara

Största ägare

Per 11 maj 2015 uppgick antalet aktieägare
till 2 stycken. Olle Hulteberg via bolag IFF
Konsult AB äger 100 000 antal A-aktier och
399 999 antal B-aktier och Fredrik Berghel
via bolag FBM Consulting äger 100 001
antal A-aktier och 400 000 antal B-aktier vid
tidpunkten för detta Erbjudande
Lock-up

De två huvudägarna i Bolaget som tillsammans
representerar 100 procent av antalet utestående
aktier och röster i Bolaget har inför Erbjudandet
och listningen av Bolagets aktier på NASDAQ
OMX First North fram till och med den 31
december 2015 åtagit sig att inte utan
Avanzas godkännande överlåta några aktier
i Bolaget eller medverka i transaktioner som
skulle få motsvarande effekt som en överlåtelse
under en period fram till utgången av år 2015.
Utdelning och utdelningspolicy

Förutsatt att affärsutvecklingen så medger är
målet är att dela ut 30 % av årets vinst efter skatt.
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Personer i insynställning

erhåller inte några fysiska aktiebrev utan
samtliga transaktioner med aktierna sker på
elektronisk väg genom behöriga banker och
andra värdepappersförvaltare.

Enligt First Norths regelverk ska bolag, vars
aktie handlas på First North, på sin hemsida
publicera en förteckning över fysiska personer
som har insynsställning i Bolaget. Avsikten med
regelverket gällande insynsrapportering är att
informationen ska motsvara den information
som skulle ha skickats till Finansinspektionen om
Bolaget varit noterat på en reglerad marknad.
För att se aktuell insynsförteckning i Inission
vänligen se Bolagets hemsida: www.inission.com.

Upptagande till
handel på NASDAQ First North

Styrelsen i Inission har beslutat att ansöka om
upptagande till handel med Bolagets aktie på
First North. Samtliga Bolagets aktier kommer
att tas upp till handel på First North givet att
Bolaget uppfyller de spridningskrav som gäller
för First North. First Norths spridningskrav
innebär ett krav på erforderligt antal aktieägare
som vardera innehar aktier motsvarande ett
underliggande värde om minst EUR 500 vid
tillfället för upptagande till handel samt att minst
10 procent av antalet aktier anses vara i allmän
ägo vid tillfället för upptagande till handel. Ett
eventuellt upptagande till handel med Bolagets
aktier på First North är således beroende av att
Bolaget tillförs ytterligare aktieägare.
Planerad första dag för handel med Inissions
aktie på First North är den 10 juni 2015.
Befintliga aktieägare i Inission behöver inte
vidta några åtgärder med anledning av ett
eventuell upptagande till handel med Bolagets
aktier på First North. Bolagets aktie kommer
handlas under kortnamnet ”INISS”.

Teckningsoptioner

På en extra bolagsstämma 11 maj 2015
beslutades om att inrätta ett personaloptionsprogram samt för detta ändamål bemyndiga
styrelsen att dels ge ut 40 000 teckningsoptioner i syfte att säkerställa personaloptionsprogrammet. De tilldelade personaloptionernas
lösenpris uppgår till 120 kronor, vilket motsvarar
120% av föreliggande notering. Personaloptionerna kan ge en maximal utspädningseffekt om 3,8%. Koncernen har inte någon
legal eller informell förpliktelse att återköpa eller
reglera personaloptionerna kontant.
Anslutning till Euroclear Sweden

Inission är ett avstämningsbolag och dess aktier
har emitterats enligt svensk lag. Bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden och Bolagets
aktier finns registrerade med ISIN-kod
SE0007131990. Aktieägarna i Bolaget
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Bolagsordning
§1 Firma
Bolagets firma är Inission Aktiebolag. Bolaget
är publikt (publ).
§2	Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Karlstads Kommun.
§3 Verksamhet
Företaget ska tillhandahålla tekniska tjänster
för tillverkning och/eller ändring av produkter i
samband med legotillverkning, bedriva projekt
och konsultuppdrag inom systemutveckling
samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
§4	Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor
och högst 2 000 000 kronor.

Inission AB, Org.nr: 556747-1890

Vid nyemission av aktier av serie A och serie
B som inte sker mot betalning med apportegendom, ska ägare av aktier av serie A och
serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier
av samma aktieslag i förhållande till det antal
aktier de förut äger (primär företrädesrätt).
		
Aktier som inte tecknas med primär
företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare
till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte
sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning
som sker med subsidiär företrädesrätt, ska
aktierna fördelas mellan tecknarna i
förhållande till det antal aktier de förut äger
och i den mån det inte kan ske, genom
lottning.
Vid nyemission av aktier av endast serie
A eller serie B som inte sker mot betalning
med apportegendom, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A
eller serie B, ha företrädesrätt att teckna nya
aktier i förhållande till det antal aktier de
förut äger.

§5	Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 1 000 000 och
högst 4 000 000.
§6	Aktieslag
Bolagets aktier ska kunna utges i två serier,
serie A och serie B. Aktie av serie A ska
medföra tio röster och aktier av serie B ska
medföra en röst. Aktier av varje aktieslag kan
ges ut till ett antal motsvarande hela
aktiekapitalet.

Vid emission av teckningsoptioner och
konvertibler som inte sker mot betalning med
apportegendom, ska ägare av aktier av serie
A och serie B ha företrädesrätt på
motsvarande sätt som i andra och tredje
styckena ovan.

37

Vid tidpunkten för kallelse ska information om
att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

Vad som ovan sagts ska inte innebära
någon inskränkning i möjligheten att fatta
beslut om emission med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt.

§10	Anmälan till bolagsstämma
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna
vid bolagsstämma, ska dels vara upptagen i
utskrift eller annan framställning av hela
aktieboken avseende förhållandena fem
vardagar före stämman, dels göra anmälan
till bolaget senast den dag som anges i
kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får
inte vara söndag, annan allmän helgdag,
lördag, midsommarafton, julafton eller
nyårsafton och inte infalla tidigare än femte
vardagen före stämman.

Vid ökning av aktiekapitalet genom
fondemission ska nya aktier emitteras av
varje aktieslag i förhållande till det antal
aktier av samma slag som finns sedan
tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst
aktieslag ge rätt till nya aktier av samma
aktieslag i förhållande till sin andel i aktiekapitalet. Vad nu sagts ska inte innebära
någon inskränkning i möjligheten att genom
fondemission, efter erforderlig ändring av
bolagsordningen, ge ut nya aktier av nytt slag.

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

§7	Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst fyra och högst
nio styrelseledamöter med högst fem
styrelsesuppleanter.

9. Val av

6. Framläggande av årsredovisning och
		revisionsberättelse

		A. Styrelse och eventuella
			styrelsesuppleanter

7. Beslut angående

		B. Revisor/er och eventuella
			revisorssuppleant/er

		A. Fastställande av resultaträkning
			 och balansräkning samt i
			 förekommande fall koncern			 resultaträkning och koncern			balansräkning

10. Annat ärende, som ankommer på
		
stämman enligt aktiebolagslagen
		
(20005:551) eller bolagsordningen.

		B. Dispositioner beträffande bolagets
			 vinst eller förlust enligt den fastställda
			 balansräkningen samt i före			 kommande fall den fastställda
			koncernbalansräkningen

§12	Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden
1/1 – 31/12.

		C. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter
			 och verkställande direktören, när
			 sådan finns

§13	Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett
avstämningsregister enligt lagen (1998:1479)
om kontoföring av finansiella instrument.

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och
		revisorn

§11	Ärenden på årsstämman
Årsstämma ska hållas inom sex månader
efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman
ska följande ärenden förekomma.

§8	Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning
samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning ska lägst en och högst två revisorer,
med eller utan revisorssuppleanter utses.

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av 		
		röstlängd

§9	Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom
annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt
på bolagets webbplats, inom sådan tid
som följer av aktiebolagslagen (2005:551).

3. Val av en eller flera justeringsmän
4. Prövning om stämman blivit behörigen
		sammankallad
5. Godkänna förslag till dagordning
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reagera med betydande kursoch
volymfluktuationer som inte alltid är relaterade
till eller proportionerliga till det operativa utfallet
hos enskilda bolag. Inissions aktie har inte
varit föremål för handel tidigare. Det är inte
möjligt att förutse hur investerarnas intresse för
Bolagets aktie utvecklas. Om en aktiv och likvid
handel med Inissions aktie inte utvecklas kan
det innebära svårigheter att sälja större poster
utan att priset i aktien påverkas negativt för
aktieägarna.

Storlek på reklamationskostnad följer normalt
etablerad branschstandard. Historiskt har
Inission haft ytterst låga reklamationskostnader.

Riskfaktorer
Bolagets verksamhet påverkas av ett antal
faktorer som i vissa avseenden inte alls och
i andra avseenden inte helt kan kontrolleras
av Bolaget. Nedan beskrivs faktorer som
bedöms ha särskild betydelse för framtida
utveckling. Den nedanstående redovisningen
av riskfaktorer gör ej anspråk på fullständighet, ej heller är riskerna rangordnade
efter grad av betydelse. Ytterligare risker som
för närvarande inte är kända för Bolaget
kan få väsentlig betydelse för Bolagets
verksamhet, finansiella ställning och/eller
resultat. Samtliga faktorer beskrivs ej i detalj
utan en komplett utvärdering måste innefatta
all information i denna bolagsbeskrivning
samt en allmän omvärldsbedömning.

genom pris- och valutaklausuler. Det kan
dock inte uteslutas att Inission kan komma
att påverkas negativt vid stora prisökningar
på råvara och tillverkningsmaterial.
Valutaförändringar är det som historiskt haft
störst inverkan på materialpriset, då vi till stor
del handlar komponenter i ursprungsvaluta.
Inission motverkar detta delvis genom att ha
kundkontrakt i samma valutor som vi köper
komponenter. Komponentbrist är också en risk.
Det vill säga tillgången på kundunikt material
kan skapa problem.

Kundberoende
Idag har Inission uppdrag från i huvudsak
ett 40-tal kunder från en rad olika branscher
vilket gör att Bolagets kundberoende är relativt
begränsat. Inissions största kund stod 2014 för
11% av intäkterna.

Bolagsspecifika risker

Konjunktur
Kontraktstillverkning är en konjunkturkänslig
bransch och Inission är beroende av i vilken
omfattning kundernas kunder väljer att handla.
Vi har dock kunder inom ett flertal branscher
vilka delvis har olika konjunkturcykler. Om
den allmänna konjunkturen drabbas av en
stor försämring finns det dock risk att Inissions
omsättning och resultat skulle påverkas negativt.

Nyckelpersoner
Inission har en decentraliserad struktur.
Det innebär att Bolaget operativt leds av
bolagschefer och deras ledningsgrupper.
Strategiskt utvecklas bolaget av dessa
bolagschefer tillsammans koncerngemensamma
resurser. Skulle nyckelpersoner inom Inission
lämna företaget finns det en risk att det, på kort
sikt, påverkar bolagets resultat negativt.

Material
Bolagets kunduppdrag sträcker sig ofta över
långa tidsperioder under vilka materialpriserna
kan komma att ändras. Inission skyddar sig
i huvudsak mot prisförändringar på material

Reklamationsrisk
Reklamationskrav kan uppstå vid brister i
tillverkningsprocessen. Orsaken kan vara t.ex.
maskinfel, operatörsmisstag eller komponentfel.
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Produktion, avbrott och logistik
Inission bedriver avancerad tillverkning inom
flera olika områden med flera olika produktionsanläggningar, alla med höga krav på en
modern teknikpark och effektiva processer.
Bolaget har möjlighet att flytta tillverkning
mellan de olika enheterna.

First North
First North är en alternativ marknadsplats som
drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq.
Bolag vars aktier handlas på First North är inte
skyldiga att följa samma regler som bolag vars
aktie handlas på en reglerad marknad, utan
ett mindre omfattande regelverk anpassat till
företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag.
En placering i ett bolag vars aktier handlas
på First North kan därför vara mer riskfylld än
en placering i ett bolag vars aktie handlas på
en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier
handlas på First North har en Certified Adviser
som övervakar att bolaget lever upp till First
Norths regelverk för informationsgivning till
marknaden och investerare. Certified Adviser
granskar bolag vars aktier skall tas upp till
handel på First North. Nasdaq Stockholm AB
godkänner ansökan om upptagande till sådan
handel. Avanza AB är utsedd till Certified
Adviser åt Inission.

Risker förenade med en
investering i Bolagets aktie

Kursfall på aktiemarknaden
Att äga aktier i Inission är förknippad med risk.
Det finns inga garantier för att aktiekursen för
Bolagets aktie kommer att ha en positiv
utveckling. Aktiemarknaden kan generellt gå
ner av olika orsaker såsom allmänna räntehöjningar, politiska utspel, valutakursförändringar
och sämre konjunkturella förutsättningar.
Aktiemarknaden präglas även till stor del av
psykologiska faktorer. Inissions aktie kan
påverkas av dessa faktorer på samma sätt
som alla andra aktier, vilka till sin natur många
gånger kan vara problematiska att förutse och
skydda sig mot.
Fluktuationer i aktiekursen
och begränsad likviditet
Aktiekursen för Inissions aktie kan i framtiden
fluktuera kraftigt, bland annat till följd av
kvartalsmässiga resultatvariationer, den
allmänna konjunkturen och förändringar
i kapitalmarknadens intresse för Bolaget.
Därutöver kan aktiemarknaden i allmänhet
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Legala frågor och övrig information
Väsentliga avtal

Pågående och kända möjliga tvister

Kundavtal
De allmänna villkoren i ett kundavtal innehåller
en skyldighet att meddela kunden om väsentlig
förändring av leverantörens ägarstruktur sker.
För det fall det är Bolaget som för närvarande
är part till avtalet kan noteringen innebära en
sådan skyldighet att meddela kunden.

Bolaget är inte, och har inte under de senaste
tolv månaderna varit, part i några rättsliga
förfaranden eller skiljeförfaranden, inklusive
ännu icke avgjorda ärenden eller sådana
ärenden som Bolaget är medvetet om kan
uppkomma, som har haft eller kunnat få
betydande effekter på Bolagets finansiella
ställning eller lönsamhet.

Ägande i Incap Oyj
Inission förvärvade i aug 2013 26,1 % av
aktierna i den finska elektroniktillverkaren
Incap Oyj som är noterade vid Nasdaq OMX
Helsinki. Inission har sedan dess successivt ökat
sitt ägande till 40,8 % av röster och kapital.
Innehavet är långsiktigt och av strategiskt
intresse för Inission.

Certified Advisor

Bolaget har utsett Avanza till Certified Adviser.
Avanza äger inga aktier i Bolaget.
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Skattefrågor i Sverige
Vad som anges nedan är en sammanfattning
av skattekonsekvenser med anledning av
Erbjudandet, för aktieägare som är
obegränsat skattskyldiga i Sverige, om inte
annat anges. Sammanfattningen är inte
avsedd att uttömmande behandla alla skattekonsekvenser som kan uppkomma med
anledning av Erbjudandet. Den behandlar
till exempel inte de speciella regler som
gäller för värdepapper som innehas i
handelsbolag eller kommanditbolag eller
innehav av värdepapper som behandlas
som omsättningstillgång i näringsverksamhet.
Särskilda skattekonsekvenser som inte är
beskrivna kan uppkomma också för andra
kategorier av aktieägare, som till exempel
investmentbolag, värdepappersfonder,
personer som inte är obegränsat skattskyldiga i Sverige och ägare till kvalificerade
andelar. Varje aktieägare rekommenderas att
inhämta råd från en skatterättslig rådgivare
för information om sådana speciella
omständigheter föreligger, exempelvis till
följd av utländska regler eller tillämpning av
dubbelbeskattningsavtal med mera.

kapital är 30 procent. Kapitalvinst respektive
kapitalförlust vid avyttring av aktier och andra
delägarrätter beräknas normalt som skillnaden
mellan försäljningspriset, efter avdrag för
eventuella försäljningsutgifter, och omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet består av
anskaffningsutgiften med tillägg för courtage.
Omkostnadsbeloppet för samtliga aktier av
samma slag och sort beräknas gemensamt
med tillämpning av genomsnittsmetoden. Vid
försäljning av marknadsnoterade aktier får
omkostnadsbeloppet alternativt, enligt den så
kallade schablonmetoden, bestämmas till 20
procent av försäljningspriset efter avdrag för
försäljningsutgifter.
Kapitalförluster vid avyttring av marknadsnoterade aktier är under samma beskattningsår
fullt ut avdragsgilla mot skattepliktiga kapitalvinster på andra marknadsnoterade aktier
och delägarrätter utom andelar i sådana
investeringsfonder som innehåller endast
svenska fordringsrätter (räntefonder).
Kapitalförlust 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. Sådan skattereduktion
medges med 30 procent för underskott som
inte överstiger 100 000 kronor och med 21
procent för underskott därutöver. Underskott kan
inte sparas till ett senare beskattningsår.

Beskattning vid avyttring av aktier

Fysiska personer
För fysiska personer och dödsbon beskattas
kapitalinkomster (såsom utdelning och
kapitalvinst vid avyttring av aktier) i inkomstslaget kapital. Skattesatsen i inkomstslaget
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Juridiska personer
För aktiebolag och andra juridiska personer
är hela kapitalvinsten skattepliktig samt hela
kapitalförlusten avdragsgill. Skattesatsen är
22 procent. Kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan
försäljningsersättningen efter avdrag för
eventuella försäljningsutgifter och de avyttrade
aktiernas omkostnadsbelopp.
Omkostnadsbeloppet består av
anskaffningsutgiften med tillägg för courtage.
Anskaffningsutgiften beräknas enligt genomsnittsmetoden som innebär att anskaffningsutgiften för en aktie utgörs av den genomsnittliga anskaffningsutgiften för aktier av
samma slag och sort beräknat på faktiska
anskaffningsutgifter och med hänsyn tagen till
inträffade förändringar avseende innehavet.
Om uppgift om anskaffningsvärdet saknas kan
schablonmetoden användas. Regeln innebär
att omkostnadsbeloppet får beräknas till 20
procent av försäljningsersättningen efter avdrag
för försäljningsutgifter.
Avdrag för kapitalförluster på aktier som
innehas som kapitalplacering medges endast
mot kapitalvinster på aktier och andra
delägarrätter. Sådana kapitalförluster på
aktier kan även, om vissa villkor är uppfyllda,
kvittas mot kapitalvinster på aktier och andra
delägarrätter i bolag inom samma koncern,
under förutsättning att koncernbidragsrätt
föreligger. Kapitalförluster som inte har kunnat
utnyttjas ett visst beskattningsår, får sparas och
dras av mot kapitalvinster på aktier och andra

delägarrätter under efterföljande beskattningsår
utan begränsning i tiden. För investmentbolag,
handelsbolag och värdepappersfonder gäller
särskilda skatteregler. Särskilda regler gäller
också för näringsbetingade aktier. Kapitalvinster
på sådana aktier är normalt skattefria och
kapitalförluster inte avdragsgilla.
Marknadsnoterade aktier anses näringsbetingade bland annat om aktieinnehavet
utgör en kapitaltillgång hos investeraren
och innehavet antingen uppgår till minst 10
procent av rösterna eller betingas av rörelse
som bedrivs av ägarföretaget eller annat,
på visst sätt definierat, närstående företag.
För att en kapitalvinst ska vara skattefri och
en kapitalförlust inte avdragsgill avseende
marknadsnoterade aktier förutsätts även att
aktierna varit näringsbetingade hos innehavaren
under en sammanhängande tid om minst ett
år före avyttringen. För att en utdelning på
marknadsnoterade aktier ska vara skattefri
krävs att aktierna inte avyttras eller upphör vara
näringsbetingade inom ett år från det att aktien
blivit näringsbetingad.
Beskattning av utdelning

Utdelning på aktier är normalt skattepliktig.
Fysiska personer och dödsbon beskattas normalt
i inkomstslaget kapital med en skattesats om 30
procent. För fysiska personer bosatta i Sverige
innehålls preliminärskatt avseende utdelning av
Euroclear Sweden eller, för förvaltarregistrerade
innehav, av förvaltaren. Bolaget ansvarar
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föregående kalenderåren varit bosatt i Sverige
eller stadigvarande vistats här. Delägarrätter
som getts ut av ett utländskt bolag eller andelar
i en i utlandet delägarbeskattad juridisk person
beskattas endast i Sverige om andelarna har
förvärvats under tiden som den skattskyldige
varit obegränsat skattskyldig i Sverige. Andelar
i investeringsfonder och delägarrätter som
förvaras på ett investeringssparkonto, förutom
såvitt avser kontofrämmande tillgångar, omfattas
inte av bestämmelsen. Regeln är även tillämplig
på dödsbon efter svenskar bosatta i utlandet.
Beskattningsrätten kan dock vara begränsad
genom de skatteavtal som Sverige ingått med
andra länder.

inte för att eventuell källskatt innehålls. För
aktiebolag beskattas utdelning i inkomstslaget
näringsverksamhet med 22 procent. Om
aktierna utgör näringsbetingade andelar är
utdelning dock skattefri. Marknadsnoterade
aktier anses näringsbetingade bland annat
om aktieinnehavet utgör en kapitaltillgång hos
investeraren och innehavet antingen uppgår
till minst 10 procent av rösterna eller betingas
av rörelse som bedrivs av ägarföretaget
eller annat, på visst sätt definierat,
närstående företag. För att en utdelning på
marknadsnoterade aktier ska vara skattefri krävs
också att aktierna inte avyttras eller upphör vara
näringsbetingade inom ett år från det att aktien
blivit näringsbetingad.

Källskatt på utdelning
För utländska aktieägare, som erhåller utdelning
från Sverige, innehålls normalt kupongskatt.
Skattesatsen är 30 procent men den reduceras
i regel genom föreskrift i tillämpligt skatteavtal.
Avdraget för kupongskatt verkställs normalt av
Euroclear Sweden eller annan som Bolaget har
anlitat eller, beträffande förvaltarregistrerade
aktier, av förvaltaren. Om Bolaget inte har
uppdragit åt Euroclear Sweden eller annan att
skicka utdelningen ska avdraget verkställas av
Bolaget.
För aktieägare som är juridiska personer
med hemvist inom EU/EES utgår normalt inte
svensk kupongskatt om aktieägaren innehar
10 procent eller mer av andelskapitalet i det
utdelande bolaget.

Aktieägare som är
begränsat skatteskyldiga i Sverige

(Fysiska personer och dödsbon)

Försäljning av aktier
Aktieägare i Bolaget som inte är skatterättsligt
hemmahörande i Sverige (begränsat skattskyldiga) beskattas normalt inte i Sverige
för kapitalvinster vid avyttring av aktier i
Bolaget (se dock vissa undantag nedan).
Dessa aktieägare kan dock bli föremål för
inkomstbeskattning i sin hemviststat. Sådan
aktieägare bör därför rådfråga skatterådgivare
om de skattekonsekvenser som Erbjudandet kan
medföra för deras del.
En fysisk person som är bosatt utanför Sverige
kan beskattas i Sverige vid försäljning av
delägarrätter (till exempel aktie) om personen
under det kalenderår då försäljningen sker
eller vid något tillfälle under de 10 närmast
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