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Halvårsrapport januari – juni 2016 
 

 

 

1 januari – 30 juni 2016 

 Nettoomsättningen ökade till 16,7 (0,1) MSEK 

 Rörelseresultatet uppgick till 2,7 (-0,1) MSEK 

 Resultatet efter skatt uppgick för perioden till 1,6 (-0,1) MSEK 

 Resultat per aktie uppgick till 0,028 (-0,01) SEK 

 

 

1 april – 30 juni 2016 

 Nettoomsättningen ökade till 10,8 (0,2) MSEK 

 Rörelseresultatet uppgick till 1,5 (0,0) MSEK 

 Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till 0,9 (0,0) MSEK 

 Resultat per aktie uppgick till 0,016 (0,00) SEK 

 

 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 

 Avtal om ägarspridning med MultiDocker Cargo Handling AB 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Dividend Sweden 

Dividend Sweden AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och bedriver 

företagsrådgivning kring finansieringslösningar till mindre listade bolag för att därigenom skapa såväl 

kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

VD-kommentar 
 

Det första halvåret 2016 har inneburit ett gynnsamt marknadsläge, som Dividend Sweden har kunnat utnyttja 

för att skapa goda affärer och lönsamhet.  En stor andel emissioner och listningar av bolag har skett, många 

med behov av emissionsgarantier, brygglån och andra finansieringslösningar. Däremot har vi sett att alla 

listningar inte har varit så lyckosamma, sett ur kursutvecklingssynpunkt, trots fulltecknade emissioner. Detta 

blev särskilt tydligt mot slutet av andra kvartalet.  

Vi upplever att vår affärsidé ligger rätt i tiden, vi är långt ifrån ensamma om att arbeta med finansiering av 

mindre bolag, men Sverige har ett stort antal entreprenörer med svårighet att finansiera sina verksamheter. 

De marknadsplatser som finns för dessa bolag, NGM Nordic MTF, Nasdaq First North och Aktietorget, 

fyller en viktig funktion för att dessa bolag ska kunna erhålla nödvändigt kapital för expansion och 

utveckling. Dividend bidrar till detta och vi har själva genom vår listning på NGM Nordic MTF fått mer 

uppmärksamhet och antal affärsmöjligheter ökar.  

Efter andra kvartalets utgång har vi avtalat om en ägarspridning av ett mycket spännande tillväxtbolag; 

Multidocker Cargo Handling AB, beläget i Norrköping (www.multidocker.com). MultiDocker utvecklar, 

tillverkar och säljer maskiner och lösningar för lasthantering i hamnar och lastterminaler. Bolaget är globalt 

etablerat och har ett nära samarbete med amerikanska Caterpillar, som är marknadsledare inom utrustning för 

bygg- och gruvindustrin. För 2015 var omsättningen ca 140 MSEK. Avsikten är att en listning av 

MultiDocker ska ske i slutet av 2016 eller i början av 2017. Målsättningen är att en extra bolagsstämma hålls 

i september där beslut om utdelning av de aktier Dividend förvärvat sker. Detaljer följer med kallelse till 

denna bolagsstämma i slutet av augusti.   

I samband med emissionen tidigare i år kommunicerade vi en budget för de första 12 månaderna som listat 

bolag. Vi kan nu efter fyra månader konstatera att vi redan uppnått denna budget. Vi avser däremot inte att 

lämna någon prognos, vår målsättning är att leverera maximalt resultat till våra aktieägare över året. 

Årets tredje kvartal har börjat bra och vår bedömning är att möjligheterna för affärer under hösten är lika 

goda som i våras. 

 

 

Bo Lindén 

VD 

  



 
 

Kommentarer till den finansiella utvecklingen 
 

Rörelsens intäkter 

Rörelsens intäkter uppgick under årets första sex månader till 16,7 MSEK (f.å. 0,1). Efterfrågan har varit god 

med avseende på såväl emissionsgarantier, olika typer av finansieringslösningar, såsom brygglån samt ett 

antal riktade emissioner. En stor del av emissionerna som Dividend deltagit i har fallit ut väl, och 

kombinationen av  brygglån och emissionsgarantier mot ett antal bolag har såväl hjälpt bolagen på ett bra sätt 

som varit lönsamt för Dividend Sweden. En naturlig del av verksamheten är att ersättning delvis sker i aktier, 

och det medför en successiv försäljning av dessa aktier, vilket i sin tur gör att en stor del av rörelsens intäkter 

utgjordes av försäljning av värdepapper. 

 

Rörelsens kostnader 

Rörelsens kostnader uppgick för perioden till 14 MSEK (0,2) och utgjordes till största del av inköp av 

värdepapper (13,2 MSEK) samt kostnader hänförliga till bolagets administration.  

 

Rörelseresultat 

Rörelseresultatet för första halvåret 2016 uppgick till 2,7 MSEK (-0,1), vilket motsvarar en rörelsemarginal 

om 14% (neg). Bedömningen är att utvecklingen det första halvåret medför att den tidigare kommunicerade 

budgeten för de första 12 månaderna som listat bolag kommer att överträffas.  

 

Resultat per aktie 

För första halvåret uppgick resultatet per aktie efter skatt till 0,028 SEK (-0,01). Bolaget har ett utestående 

konvertibelt förlagslån om totalt 11 796 750 SEK. Vid full konvertering kommer antalet aktier att öka från 

57 187 000 till 86 678 875, varvid resultatet per aktier skulle vara 0,018 SEK, oaktat den resultatförbättring 

som sker till följd av sänkta räntekostnader.  

 

Konvertibelt förlagslån 

Dividend Sweden upptog i mars, i samband med nyemission, ett konvertibelt förlagslån om totalt 11 796 750 

SEK. Löptiden är till 2020-12-30, ränta 10% per år, utbetalas 30 juni och 30 december, 5% vid varje tillfälle. 

Konvertering kan ske på innehavarens initiativ varje år 15 november – 15 december. Konverteringskursen är 

0,40 SEK/aktie. Fullständiga villkor finns på Dividend Swedens hemsida.  

 

Finansiell ställning 

Per den 30 juni 2016 uppgick det egna kapitalet till 10,9 MSEK (0,3), exklusive obeskattade reserver om ca 

0,7 MSEK (0), som består av avsättningar till periodiseringsfond med maximalt belopp. Kassa och 

kassaliknande tillgångar uppgick till 2,1 MSEK(0,0). I samband med emissionen tidigare i år upptogs ett 

konvertibelt lån om totalt 11,8 MSEK. Några övriga skulder finns inte, utöver normala verksamhetsskulder. 

Soliditeten uppgick vid rapportperiodens utgång till 46%.  

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

Dividend Sweden har förvärvat aktier i MultiDocker Cargo Handling AB från företagets huvudägare Percy 

Österströms bolag Skärgårdshavet AB. Samtidigt har avtalats att ca 90% av dessa ska delas ut till Dividends 

aktieägare inför MultiDockers kommande listning av. MultiDocker utvecklar, tillverkar och säljer maskiner 

och lösningar för lasthantering i hamnar och lastterminaler. Bolaget är globalt etablerat och har ett nära 

samarbete med amerikanska Caterpillar, som är marknadsledare inom utrustning för bygg- och 

gruvindustrin. För 2015 var omsättningen ca 140 MSEK. 

 

 



 
 

 

Kommande händelser 

Delårsrapport juli - september 2016 23 november 2016 

Bokslutskommuniké 2016  23 februari 2017 

 

Redovisningsprinciper 

Rapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 

allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Rapporten har inte varit föremål 

för granskning av bolagets revisor. För en fullständig beskrivning av bolagets redovisningsprinciper hänvisas 

till årsredovisningen för 2015 vilken finns att tillgå på bolagets hemsida www.dividendsweden.se. 

 

 

  



 

 

Finansiell information 

RESULTATRÄKNINGAR     

Belopp i MSEK     

 2016-04-01 2015-04-01 2016-01-01 2015-01-01 

 2016-06-30 2015-06-30 2016-06-30 2015-06-30 

Rörelsens intäkter     

Nettoomsättning 10,8 0,2 16,7 0,1 

     

Rörelsens kostnader     

Värdepapper -8,8 -0,2 -13,2 -0,1 

Övriga externa kostnader -0,5 0,0 -0,8 -0,1 

     

Rörelseresultat 1,5 0,0 2,7 -0,1 

     

Finansnetto 0,1  0 0 

     

Bokslutsdispositioner -0,4 - -0,7 - 

     

Resultat före skatt 1,2 0,0 2,0 -0,1 

     

Skatt -0,3 - -0,4 0 

     

Periodens resultat efter skatt 0,9 0 1,6 -0,1 

 

 

BALANSRÄKNINGAR    

Belopp i MSEK    

 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 

TILLGÅNGAR    

    

Omsättningstillgångar    

Värdepapper 8,2 0,1 0,2 

    

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar 0,7 0,0 0 

Övriga fordringar 12,9 1,0 0 

    

Kassa och bank 2,1 0,5 0 

    

Summa omsättningstillgångar 23,9 1,6 0 

    

SUMMA TILLGÅNGAR 23,9 1,6 0,2 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 

    

Eget kapital    

Bundet eget kapital    

Aktiekapital 2,9 0,5 0,5 

    

Fritt eget kapital    

Balanserat resultat 0,0 -0,2 0,2 

Överkursfond 6,4  -0,3 

Periodens resultat 1,6 0,2 -0,1 

    

Summa eget kapital 10,9 0,5 0,3 

    

Obeskattade reserver 0,7 0,1 0 

    

Långfristiga skulder 11,8 0 0 

    

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder 0,0 0,0 0,0 

Skatt på periodens resultat 0,4 0,0 0,0 

Övriga kortfristiga skulder 0,1 1,0 0,0 

    

SUMMA EGET KAPITAL OCH 

SKULDER 23,9 1,6 0,3 

    

Ställda panter Inga Inga Inga 

Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga 

    

    

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL    

Ingående 2016-01-01 0,5   

Nyemission 8,8   

Periodens resultat 1,6   

Utgående 2016-06-30 10,9   

 

  



 
 

 

 

 

KASSAFLÖDESANALYS     

Belopp i MSEK 2016-04-01 2015-04-01 2016-01-01 2015-01-01 

 2016-06-30 2015-06-30 2016-06-30 2015-06-30 

     

Den löpande verksamheten     

Rörelseresultat före finansiella poster 1,5 0,0 2,7 -0,1 

Justering för poster som inte ingår i 

kassaflödet -0,1 -0,1 -0,4 -0,1 

     

Ökning/minskning värdepapperslager -3,5 0,1 -8,0 0,2 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 1,3 0,0 -12,6 -0,1 

Ökning/minskning leverantörsskulder -0,1 0,0 -0,1 0,0 

Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder 0,2 0,0 -0,5 0,1 

     

Kassaflöde från den löpande verksamheten -0,7 0,0 -18,9 0,0 

     

Finansieringsverksamheten     

Ökning av konvertibellån   11,8  

Nyemission   8,7  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 20,5 0 

     

Periodens kassaflöde -0,7 0,0 1,6 0,0 

Likvida medel vid periodens början 2,8 0,0 0,5 0,0 

Likvida medel vid periodens slut 2,1 0,0 2,1 0,0 

 

 

 

 

 

NYCKELTAL 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 

    

Nettoomsättning, MSEK 16,7 1,4 0,2 

Rörelseresultat, MSEK 2,7 0,3 0,0 

Rörelsemarginal 16% 21% 0% 

Balansomslutning, MSEK 23,9 1,6 0,3 

Soliditet 48% 36% 100% 

Antal aktier vid periodens slut 57 187 000 10 000 000 10 000 000 

Vinst per aktie, SEK 0,028 0,03 0,00 

 

 

 

  



 
 

 

 

Vid frågor kontakta Bo Lindén, VD, 0738-32 00 22, bl@dividendsweden.se 

 

 

 

Stockholm den 23 augusti 2016 

 

 

 

 

Sverker Littorin Bo Lindén 

Styrelseordförande Verkställande Direktör, Styrelseledamot 

  

 

 

 

 

Tobias Berglund Patric Perenius 

Styrelseledamot Styrelseledamot 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna information är sådan information som Dividend Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt 

EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, 

för offentliggörande den 23 augusti 2016 kl. 08.30. 
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