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Med ”Dividend” eller ”Bolaget” 
avses i detta memorandum Dividend 
Sweden AB (publ) med organisations- 
nummer 556939-8752. Med ”Euro-
clear” avses Euroclear Sweden AB. 

Undantag från prospekt- 
skyldighet

Detta memorandum uppfyller inte 
kraven på ett prospekt och har inte 
granskats eller godkänts av Finans-
inspektionen. Skälet är att reglerna 
om prospekt inte kräver att prospekt 
upprättas för den nyemission som 
memorandumet avser. Grunden för 
undantaget är att det belopp som 
sammanlagt ska betalas av investe-
rarna under en tid av tolv månader 
inte överstiger 2,5 miljoner euro.

Tillämplig lagstiftning
För detta memorandum gäller 
svensk rätt. Tvist med anledning av 
innehållet i detta memorandum eller 
därmed sammanhängande rättsför-
hållanden ska avgöras av svensk 
domstol exklusivt. 

Memorandumet tillgängligt
Memorandumet finns tillgängligt  
på Dividends webbplats  
www.dividendsweden.se och på 
Eminovas webbplats, www.eminova.se

Distributionsområde
Erbjudandet enligt detta memorandum 
riktar sig inte till personer vars 
deltagande förutsätter prospekt, 

erbjudandehandlingar, registrerings- 
eller andra åtgärder än sådana som 
följer av svensk rätt. Memorandumet 
får inte distribueras till eller inom 
något land där distributionen kräver 
prospekt, registrerings- eller andra 
åtgärder än sådana som följer av 
svensk rätt eller strider mot lag eller 
andra regler. Anmälan om teckning 
av aktier i strid med ovanstående 
kan komma att anses vara ogiltig.

På grund av restriktioner i värdepap-
perslagstiftningen i USA, Australien, 
Hong Kong, Japan, Kanada, 
Schweiz, Singapore, Sydafrika 
kommer inga teckningsrätter att 
erbjudas innehavare med regist-
rerade adresser i något av dessa 
länder. I enlighet därmed riktas 
inget erbjudande att teckna units 
i Dividend Sweden till aktieägare i 
dessa länder.

Uttalanden om framtiden
De uttalanden av framåtriktad 
karaktär som finns i memorandumet 
återspeglar styrelsen för Dividends 
aktuella syn på framtida händelser 
samt finansiell och operativ utveck-
ling och gäller vid tidpunkten för 
memorandumet. Även om styrelsen  
för Bolaget anser att förväntning-
arna som beskrivs i sådana fram-
tidsinriktade uttalanden är rimliga, 
finns det ingen garanti för att dessa 
framtidsinriktade uttalanden förverk-
ligas eller visar sig vara korrekta. 

Presumtiva investerare uppmanas 
att ta del av den samlade informa-
tionen i detta memorandum och att 
ha i åtanke att framtida resultat och 
utveckling kan skilja sig väsentligt från 
styrelsens förväntningar.

Friskrivning
Memorandumet innehåller informa-
tion som har hämtats från utomstå-
ende källor. All sådan information 
har återgivits korrekt. Dividends 
styrelse ansvarar för detta informa-
tionsmemorandum och har vidtagit 
alla rimliga försiktighetsåtgärder för 
att säkerställa att uppgifterna som 
lämnas i informationsmemorandu-
met överensstämmer med faktiska 
förhållanden. Även om styrelsen 
anser att dessa källor är tillförlitliga 
har ingen oberoende verifiering 
g jorts, varför riktigheten eller 
fullständigheten i informationen inte 
kan garanteras. Såvitt Dividends 
styrelse känner till och kan försäkra 
genom jämförelse med annan 
information som offentligg jorts av 
tredje parter varifrån informationen 
hämtats, har dock inga uppgifter 
utelämnats på ett sätt som skulle 
göra den återgivna informationen 
felaktig eller missvisande. 

NGM Nordic MTF
Dividend har ansökt om listning av 
aktier och konvertibler och dessa 
avses att upptas till handel på NGM 
Nordic MTF, under förutsättning att 

Viktig information
Detta Informationsmemorandum (”Memorandum”) har upprättats med anledning av erbjudan-

det att teckna units i Dividend Sweden AB (publ). Erbjudandet omfattar högst 40 000 000 units 

bestående av 40 000 000 B-aktier samt ett konvertibelt förlagslån uppgående till 10 000 000 SEK, 

i ett erbjudande som riktas till såväl befintliga aktieägare som allmänheten. Emissionen  

har beslutats av styrelsen med stöd av bemyndigande från bolagsstämma den 3 juni 2015. 

Teckningskurs är 0,50 kronor per unit (”Erbjudandet”). Erbjudandet uppgår till totalt 20 MSEK. 

»
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ansökan godkänns. Aktieägare, övriga 
aktörer på aktiemarknaden och all-
mänheten kan kostnadsfritt prenume-
rera på Bolagets pressmeddelanden 
och ekonomiska rapporter genom 
Nordic Growth Markets nyhetstjänst 
NG News, www.ngnews.se.

Nordic MTF är Nordic Growth Mar-
kets lista för handel i icke börsno-
terade aktier. En investerare bör ha 
i åtanke att aktier som handlas på 
Nordic MTF inte är börsnoterade och 
att Bolaget därför inte omfattas av 
samma regelverk till skydd för aktie-
ägare som börsnoterade bolag. På 
Nordic MTF gäller således inte lagen 
(2000:1087) om anmälningsskyldig-
het för vissa innehav av finansiella 
instrument, lagen (2006:451) om 

offentliga uppköpserbjudanden på 
aktiemarknaden, Europaparlamen-
tets och rådets förordning (EG) nr 
1606/2002 av den 19 juli 2002 
om tillämpning av internationella 
redovisningsstandarder (IFRS). 
Däremot gäller kollegiet för Svensk 
Bolagsstyrnings “Takeoverregler för 
vissa handelsplattformar“. Enligt 
regler för bolag vars aktier är listade 
på Nordic MTF gäller dessutom att 
Bolaget på sin hemsida ska ha en 
förteckning över de personer som 
har insynsställning i Bolaget.

Handeln på Nordic MTF sker i Nordic 
Growth Markets handelssystem, 
Elasticia, under avdelningen Nordic 
MTF Stockholm, vilket innebär att 
samtliga Nordic Growth Markets 

medlemmar kan handla i aktierna. 
Kursinformationen distribueras i 
realtid till bland annat SIX, Reuters, 
Infront och ledande internet- 
portaler med finansiell inriktning. 
Handeln kan också följas i realtid på 
www.nordicmtf.se*. 

* MTF står för Multilateral Trading Facility 
och är hämtat från MiFID (Markets in 
Financial Instruments Directive). På 
Nordic MTF ansvarar Nordic Growth 
Market, en av Sveriges två börser med 
tillstånd från Finansinspektionen, för 
granskningen av de listade bolagen och 
handeln i bolagens aktier.

Nyemissionen genomförs i form av units. Varje unit innehåller 

1 aktie á 0,25 SEK och ett konvertibelt förlagslån om 0,25 SEK. 

Konvertibeln löper under 5 år med 10% ränta årligen, utbetald vid 

två tillfällen per år. Konverteringskursen är 0,40 SEK. 

Erbjudandet i sammandrag

Teckningskurs  0,50 SEK per unit  
 

Teckningstid  13 januari – 5 februari 2016 
 

Antal erbjudna units 40 miljoner  
 

Emissionsbelopp  20 MSEK 
 

Antal befintliga aktier 10 miljoner 
 

Värdering, pre money 2,5 MSEK

 
Besked om tilldelning av units lämnas genom utsänd avräkningsnota. 

Ägande av aktier innebär alltid en risk att hela eller delar av det investerade beloppet går förlorat. För mer information 
om de riskfaktorer som föreligger vid investering i Dividend Sweden se avsnittet Riskfaktorer i bolagets Memorandum.

»
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Inbjudan till  
teckning av aktier
Styrelsen i Dividend Sweden AB (publ) har med stöd av bemyndigande från årsstämman 

den 3 juni 2015 beslutat att genomföra en nyemission av totalt 40 000 000 units till kursen 

0,50 kronor per unit (20 miljoner SEK). Emissionen är säkerställd till 75 % (15 miljoner SEK) 

genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

En unit består av en aktie á 0,25 
SEK per aktie samt ett konvertibelt 
förlagslån om 0,25 SEK, med fast 
årlig ränta om 10%. Emissionen 
riktas till befintliga aktieägare 
samt allmänheten. Teckningstiden 
pågår mellan den 13 januari och 
5 februari och vid full teckning 
kommer emissionen att tillföra 

Bolaget 20 miljoner kronor före 
emissionskostnader. 

Härmed inbjuds ni, i enlighet med 
villkoren i detta memorandum, till 
att teckna units i Dividend Sweden 
AB (publ) till en kurs om 0,50 
kronor per unit. Dividend Sweden 
AB (publ) har ansökt om listning 

med planerad handelsstart i början 
av mars 2016 på NGM Nordic MTF. 
Såväl aktie som konvertibel kommer 
att vara listade.  
 
Stockholm december 2015 
Styrelsen

1
Aktie

1
Konvertibelt

förlagslån

1
Unit

=

+
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Det här är  
Dividend Sweden

Dividend Sweden AB (publ) 
är ett publikt aktiebolag med 
cirka 3 500 aktieägare. Bolaget 
bilda des 2013 med syfte att bistå 
andra bolag med rådgivning och 
ägarspridningar inför listningar, 
och därigenom skapa mervärde 
för sina aktieägare. Hittills har en 
utdelning gjorts, till ett värde om 
cirka 1,5 MSEK, inför 

listningen av Papilly (före detta 
Stresscompany) på Nasdaq OMX 
First North.  
 
För att utveckla affärsmodellen 
och öka intjäningsförmågan har 
styrelsen beslutat att bredda 
verksamheten till att omfatta 
rådgivning kring finansiering till 
mindre listade bolag,  
 

 
 
samt investeringar i primärt korta 
så kallade brygglån till listade 
bolag, och bolag på väg mot 
listning. Bolaget kommer även att 
delta i andra korta finansierings-
lösningar, emissions garantier och 
riktade emissioner med rabatt, 
där man anser att risk/reward har 
ett högt positivt värde.

Verksamhetsbeskrivning

Företagsrådgivning kring finansiering samt 
finansieringslösningar för att därigenom 
skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög 
och stabil avkastning för sina aktieägare via 
utdelningar.

Affärsidé

Att till aktieägarna skapa en årlig direkt-
avkastning på minst 10%.

Målsättning
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• Hög och stabil utdelning. 

• Dividends resultat korrelerar inte 
med börsindex; målsättning att 
generera direktavkastning över-
stigande 10 % oavsett börsklimat. 

• Erfaren ledning som varit med och 
byggt liknande verksamhet med 
mycket hög avkastning. 

• Stor efterfrågan på nya finansierings- 
lösningar från listade småbolag. 

• Ränta på konvertibelt förlagslån på 
10 %, utbetalt två gånger per år. 

• Låg värdering; 2,5 MSEK. Redan 
gjord affär genererade 1,5 MSEK 
till aktieägarna. 

• Framtida möjligheter till attraktiva 
erbjudanden.

Varför investera i  
Dividend Sweden?
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VD har ordet

stora etablerade bolag med goda kassaflöden har inga 
problem att finansiera sin verksamhet. För mindre bolag, 
listade på någon av de mindre listorna i Sverige, är 
finansieringssituationen i nuläget helt annorlunda. Bank 
är sällan ett tillgängligt alternativ, riskkapital är svårt att 
attrahera för mindre bolag, samtidigt som aktieägare 
förväntar sig fortsatt god utveckling för det bolag man 
investerat i. Behovet av en strukturerad aktör, vid sidan 
av fondkommissionärer och corporate finance firmor, 
som bistår dessa bolag med kompetens och finansiering 
är tydligt.

Det låga ränteläget gör att privatpersoner och mindre 
företag med kapital har begränsade möjligheter att 
få någon som helst avkastning på sina likvida medel. 
Samtidigt finns det ett stort kapitalbehov bland mindre, 

listade bolag, där Dividend Sweden kommer att vara 
delaktiga i en del av de finansieringslösningar som 
genomförs. Dividend Sweden kommer inte primärt 
investera i aktier, utan kommer att ha sin huvudsakliga 
intjäning genom företagsrådgivning kring finansierings-
lösningar, samt att själv bidra såsom brygglånegivare 
och emissionsgarant. På det sättet minskas risken för 
Dividend Sweden, samtidigt som vi bidrar till kapitalise-
ringen av de bolag vi samarbetar med.

vi kommer att samarbeta med listade bolag, med vilka 
vi kommer att skapa långsiktiga relationer. Djupet och 
fokus i affärsrelationen beror på Bolagets behov. Dividend 
Sweden kommer att bidra genom att fylla dessa behov, 
för att Bolaget ska komma vidare i sin utveckling.

Emissionen har strukturerats med units, dels för att 
garantera en utdelning på konvertibeln om 10 %, samti-
digt som Dividend Sweden har som målsättning att dela 
ut minst 10 % till aktieägarna. Över tid syftar Dividend 
Sweden att växa genom ytterligare finansiering, vilket 
kommer att ge mer muskler till Bolaget att skapa nya 
affärer och generera mer avkastning till sina aktieägare.

dividend swedens verksamhet är mindre konjunktur- 
beroende då behov av kortsiktig finansiering finns bland 
mindre bolag i såväl upp- som nedgång. Därmed är vår 
avkastning i mindre grad beroende av en generell positiv 
börsutveckling. Det talar för att vi lyckas med utdel-
ningsmålet om minst 10 % per år till dig som aktieägare.

Välkommen som aktieägare i utdelningsbolaget Dividend 
Sweden!

Bo lindén 
VD, Dividend Sweden AB (publ)

Dividend Sweden är ett ungt företag med en spännande framtid. Bakom bolaget står 

personer med lång erfarenhet från en mängd olika branscher. Strävan efter att skapa 

ett bolag som kan ge god utdelning till sina aktieägare har lett till att vi nu genomför en 

emission till såväl befintliga som nya aktieägare. Efter emissionen kommer Dividend 

Swedens aktie och konvertibel att listas på NGM.
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Bakgrund och motiv
Den svenska kapitalmarknaden har en mycket ojämn fördelning. För etablerade bolag, med 

historiskt goda siffror att visa upp för kreditgivare, finns mycket goda möjligheter till såväl 

kortfristig som långfristig finansiering till goda villkor. Den extremt låga räntan, som nu 

Riksbanken förutspår kommer att bestå under lång tid, medför att nämnda företag med god 

kreditvärdighet i vissa fall kan låna till nästan ingen ränta alls

Nu gäller inte ovanstående alla före-
tag, enbart etablerade, med lång 
och bra historik, samt god kreditvär-
dighet. Mindre företag, som befinner 
sig i en utvecklingsfas, som har kort 
historik och ingen kreditvärdighet, 
är utestängda från den beskrivna 
kapitalmarknaden. Svårigheter finns 
också att hitta investerare då många 
anser att dessa bolag är i för tidig fas. 

Här fyller de mindre marknadsplat-
serna Nasdaq OMX First North, 
Aktietorget och NGM Nordic MTF 
en viktig funktion, då dessa mindre 
bolag i en utvecklingsfas får lättare 
att attrahera investerare såsom 
listat bolag. 

För investerare som söker direkt-
investeringar i bolag med hög risk 
och stor potential finns på dessa 
aktielistor en mängd företag i många 
branscher. Svårigheten för privata 
investerare kan vara att bedöma 
risken i varje enskilt bolag, vilket 
kan få förödande konsekvenser. 
Det finns få instrument för att få 
en bra avkastning till acceptabel 
risk. Genom att investera i Dividend 
Sweden slipper man det enskilda 
Bolagets risk, riskspridningen sköter 
Dividend Sweden om. Dessutom 
görs investeringarna genom korta 
finansieringslösningar, ofta i 
samband med kommande emis-
sioner, vilket ytterligare minskar 
risken. Avkastningen utökas genom 

konsultarvoden för den rådgivning 
Dividend Sweden ger kring finansie-
ringslösningar gentemot de bolag 
som är i behov av kapital.

Nyemissionen syftar till att kapi-
talisera Dividend Sweden för att 
Bolaget ska kunna utveckla sin 
affärsmodell från att enbart vara 
ägarspridningar, till att omfatta 
rådgivning mot mindre listade bolag, 
i behov av finansiell kompetens och 
finansieringslösningar. 

Det tillförda kapitalet kommer i sin 
helhet att användas till att skapa av- 
kastning till aktieägarna, genom råd-
givning, placering och riskspridning, 
till hög avkastning på kort sikt.   
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Villkor och anvisningar
Styrelsen i Dividend Sweden AB har den 21 oktober 2015 beslutat, med stöd av bemyndi-

gande från bolagsstämman den 3 juni 2015, att genomföra en nyemission av högst  

40 000 000 units, med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt. Fulltecknad  

emission kommer tillföra bolaget 20 Mkr före emissionskostnader. 

 

Antal units i erbjudandet
Erbjudandet omfattar högst  
40 000 000 units, där varje unit 
består av en B-aktie à 0,25 kr samt 
en konvertibel om nominellt 0,25 kr.

Konvertibelt förlagslån
Det konvertibla förlagslånet löper 
till den 30 december 2020 med en 
årlig ränta om 10 %. Konvertering 
kan ske årligen under perioden 
15 november – 15 december till 
konverteringskursen 0,40 kr.

Teckningskurs 
Teckningskursen för varje unit 
uppgår till 0,50 kr. Inget courtage 
kommer att tas ut.

Teckningspost
Units tecknas i poster om 10 000 
units, vilket motsvarar 5 000 SEK.

Teckningstid
Teckning av units skall ske under 
perioden 13 januari 2016 till och 
med 5 februari 2016, med rätt för 
styrelsen att förlänga teckningstiden. 

Anmälan
Anmälan om teckning av units sker 
genom att en ifylld och underteck-
nad anmälningssedel insänds till 
Eminova Fondkommission enligt 
nedan. Anmälningssedel kan 
beställas från/laddas ned från  

www.dividendsweden.se samt  
www.eminova.se. 

Anmälan insändes  
(genom ett alternativ) till: 
Post: Eminova Fondkommission AB 
 Barnhusgatan 16, 4 tr 
 SE-111 23 Stockholm 
Fax:  08-684 211 29 
E-post:  info@eminova.se

Anmälningssedel måste vara 
Eminova tillhanda senast 5 februari 
2016.

Anmälan är bindande
Endast en anmälningssedel per 
person kommer att beaktas och i 
det fall fler än en anmälningssedel 
insändes kommer enbart den 
senaste att registreras. Ofullständig 
eller felaktigt ifylld anmälningssedel 
kan komma att lämnas utan avse-
ende. Inga tillägg eller ändringar 
får göras i den tryckta texten på 
anmälningssedeln.

Tilldelning
Styrelsen för Bolaget beslutar 
om tilldelning. Vid eventuell över-
teckning fördelas unitsen enligt 
styrelsens beslut. I första hand sker 
tilldelning till Bolagets befintliga 
aktieägare (som på anmälnings-
sedeln angett detta), därefter till 
allmänheten, i poster om 10 000 
units. Besked om tilldelning sker via 

utskickad avräkningsnota, till den 
postadress som angivits på anmäl-
ningssedeln. De som ej erhållit 
tilldelning får inget meddelande.

Betalning och leverans av units
Betalning för tilldelade units ska 
erläggas kontant till bankgiro i 
enlighet med anvisningar på utsänd 
avräkningsnota. När emissionen är 
registrerad hos Bolagsverket bokas 
B-aktierna samt konvertiblerna ut på 
angivet VP-/depåkonto.

Offentliggörande av resultat
Styrelsen kommer genom pressmed-
delande att offentliggöra resultatet 
av emissionen efter det att beslut 
om tilldelning skett.

Rätt till utdelning
Tilldelade aktier medför rätt till 
utdelning med start från första 
datum för utdelning efter det att 
aktierna har registrerats hos Bolags-
verket samt i Bolagets aktiebok förd 
av Euroclear.

Handel i aktier och konvertibel
Bolaget har ansökt om listning av 
både aktier och konvertibler på 
NGM Nordic MTF. Efter emissionen 
kommer Dividend Swedens aktie 
och konvertibel, under förutsättning 
att ansökan godkänns, att listas på 
Nordic MTF. 
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Verksamhet
Dividend Swedens verksamhet har sitt ursprung i det privata investerings- och rådgivnings-

företaget Capensor Capital, som bildades 2011 och har under fyra år byggt en mycket lönsam 

investeringsverksamhet. Dividend Sweden grundades av bl a Capensor Capital 2013 med syfte 

att skapa avkastning till sina aktieägare genom att göra ägarspridningar av andra företags aktier, 

inför kommande listningar. Avsikten var att ägarna i Dividend Sweden utan kostnad skulle 

erhålla aktier i andra bolag, och därigenom få god avkastning på sitt innehav i Dividend. 

Efter ett år hade en utdelning skett, 
till ett värde av ca 1,5 MSEK för 
Dividends aktieägare, i Bolaget 
Papilly (f d Stresscompany) inför 
dess notering på Nasdaq OMX First 
North. Även om behov av ägar-
spridningar finns är möjligheterna 
att vidareutveckla Bolaget med 
enbart den inriktningen begränsad. 
Styrelsen och ägarna i Dividend 
Sweden beslutade att utveckla 
verksamheten till att utnyttja den 
kompetens som finns i styrelse, 
ledning, nätverk och erfarenheten 
och den mycket goda utvecklingen i 
Capensor Capital för att ytterligare 
få hävstång och skapa mer avkast-
ning till aktieägarna. 

Dividend Sweden har därför som 
affärsidé att arbeta med företags-
rådgivning kring finansiering samt 
finansieringslösningar med hög 
avkastning för att därigenom skapa 
såväl kortsiktig som långsiktig 
avkastning för sina aktieägare via 
utdelningar.

Verksamheten kommer fortsätt-
ningsvis att bestå av ett erbjudande 
av finansieringslösning på kort och 
lång sikt som erbjuds till företag 
som är listade på Aktietorget, OMX 
Nasdaq First North eller NGM, 
alternativt är på väg mot en sådan 
listning. Beroende på det behov av 

kapital och kompetens som Bolaget 
har, kommer Dividend Sweden att 
bistå i den grad som eftersöks och 
skräddarsy en finansieringslösning 
som är bra för Bolaget. Dividend 
Sweden kommer att använda sitt 
egna kapital för att vara en del 
av finansieringen av Bolaget, men 
merparten kommer att komma från 
andra investerare. Dividends roll 
kommer vara att se till att Bolaget 
får en finansieringslösning som är 
långsiktigt hållbar. 

Dividend Swedens verksamhet 
består av tre delar, som kan hänga 
ihop eller verka var för sig gentemot 
en potentiell uppdragstagare: finan-
siell företagsrådgivning, finansie-
ringslösningar och ägarspridningar.

 Finansiell företagsrådgivning
Stora företag har finansavdelningar, 
med personal med väl så goda 
kunskaper och erfarenhet som 
anställda på banker. Inte sällan har 
de en bakgrund inom bank eller 
finans. De har en mängd finansiella 
instrument, och behöver inte 
en konkret rådgivning utifrån en 
finansieringssituation, utan snarare 
en partner i form av en eller flera 
banker. 

Mindre företag har inget av det ovan-
stående. De har ofta en entreprenör 

med en bra idé, en halv affärsplan 
och en stor vision. Ekonomin sköts 
av en halvtidsanställd eller är utlagd 
på en redovisningsbyrå. Investerare 
är vänner och familj, finansfrågor 
sköts när tid finns. 

Dessa mindre bolag kan ha listats 
på en mindre lista som Aktietorget, 
Nasdaq First North eller NGM, med 
stora ambitioner att nå kommersiell 
framgång, trots att det kan finnas 
brister i kompetens eller långsik-
tighet i finansieringen. När sedan 
kassan sinar, behövs mer pengar 
och inte sällan upptäcks detta 
för sent, d v s när den befintliga 
likviditetsbufferten är för liten för 
att man ska kunna genomföra en 
nyemission.

En finansiell företagsrådgivning är 
ofta ett långsiktigt samarbete där 
Dividend tillsammans med företaget 
lägger upp en finansiell strategi på 
såväl kort som lång sikt. De företag 
som Dividend ska arbeta tillsam-
mans med ska vara bolag som har 
en hållbar affärsidé, erfaren och 
kompetent ledning och står inför en 
kommersialisering av sina produkter 
eller tjänster och därmed har nära 
rent tidsmässigt till kassaflöde i sin 
verksamhet. Ett antal olika finansie-
ringslösningar finns att tillgå, även 
för dessa mindre företag

1
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 Finansieringslösningar 
Ett mindre företag listat på någon 
av de mindre listorna, med ingen 
eller begränsat kassaflöde, har 
ytterst begränsade möjligheter till 
finansiell frihet och merparten av de 
möjliga instrumenten som finns på 
kapitalmarknaden är inte tillgängliga 
för denna typ av bolag. 

Den vanligaste formen av finansie-
ring är för dessa bolag är nyemis-
sion, med eller utan företrädesrätt 
för befintliga aktieägare. En sådan 
emission är i normalfallet relativt dyr 
och tar vanligtvis minst 3-4 måna-
der att genomföra. Sommaren och 
julhelgerna förskjuter tidsschemat 
och försätter inte sällan bolagen i 
en likviditetsknipa; löner, skatter 
och leverantörer tar inte hänsyn till 
en sinande kassa. 

Dividend Sweden kommer att 
eftersöka att vara en finansiell 
partner med sådana bolag och 
erbjuda olika typer finansieringslös-
ningar med eller utan den finansiella 
rådgivningen:

• Brygglån: eftersom det ofta 
saknas likviditet i det korta 
perspektivet för många bolag som 
står inför en kapitalanskaffning 
erbjuder Dividend Sweden 
brygglån till dess emissionen är 
på plats och brygglånet återbe-
talas. Räntan varierar mycket 
och ligger runt 1-5% per månad, 
beroende på storlek, längd och 
ett antal andra faktorer.  

• Emissionsgarantier: i samband 
med nyemissioner finns ibland 
önskemål att säkerställa emis-
sionen helt eller delvis. Dividend 
Sweden kommer att delta i 
emissionsgarantier man anser har 

goda möjligheter till ett bra utfall. 

• Riktade emissioner: bolag som 
av olika anledningar inte vill 
genomföra en bred emission 
riktad till befintliga ägare eller 
allmänheten har möjligheten att 
genomföra en riktad emission, 
ofta till ett attraktivt pris jämfört 
med marknadskursen.  

• Förlagslån (konvertibla eller ej): 
ett mer långsiktigt lån med even-
tuell konverteringsmöjlighet till 
aktier, som oftast bara är möjligt 
för bolag som har ett kassaflöde. 
Ofta finns olika möjligheter till 
attraktiva lån, med goda villkor, 
som sällan erbjuds enskilda 
privata investerare.  

Gemensamt för de finansierings-
lösningar Dividend Sweden arbetar 
med, är att de har en riskprofil som 
är mer attraktiv utifrån investerar-
synpunkt, än en ren aktieinvestering.

 Ägarspridning
Dividend Sweden har cirka 3 500 
aktie ägare. Bolag som vill lista 
sin aktie behöver en aktie med ett 
någorlunda spritt ägande för att få 
intresse för aktien och möjligheten 
att erbjuda aktieägarna intressanta 
emissioner. Genom att Dividends 
aktieägare utan kostnad får aktier 
erhåller dessa en extra utdelning, 
utöver den utdelning som delas ut 
två gånger per år. Oavsett om den 
enskilde aktieägaren vill ha kvar 
aktierna eller inte, är det ett värde 
som denne kan realisera om så 
önskas. Förhoppningen är att det 
ska skapa såväl ett direkt värde på 
kort sikt genom själva utdelningen, 
som att man erbjuder aktieägarna en 
möjlighet att delta i utvecklingen av 

ett nytt spännande bolag, som man 
kanske inte haft möjlighet till annars.

Affärsmodell 
Dividend Swedens affärsmodell 
går ut på att minimera risken i 
förhållande till den förväntade 
avkastningen i de affärer man 
beslutar att vara del i. Detta görs 
genom att kombinera finansiell 
företagsrådgivning med finansie-
ringslösningar. Detta åskådliggörs 
enklast med ett exempel, även om 
varje enskild affär inte är den andra 
lik, utan skräddarsys utifrån kundens 
situation, finanseringsbehov osv. 
Nedanstående affär är tänkt som 
exempel för hur Dividend Sweden 
skulle kunna agera gentemot ett 
företag som söker kapital. 

Företaget X har en mycket intres-
sant mjukvara som revolutionerar 
produktionstekniken av en viss 
produkt inom den kemiska industrin. 
Tre stora kunder har testat mjukva-
ran och har uttryckt sig positivt till 
ett tänkt samarbete, men Företaget 
X behöver mer kapital för att kunna 
slutföra programmeringen av den 
versionen, som kunderna kommer 
att kunna testa i verkligheten, vilket 
beräknas ta 6-9 månader. Företaget 
X har idag inga intäkter och har en 
så kallad burn rate på cirka 500 000 
SEK per månad samt en kassa på 
500 000. Det betyder att kassan är 
slut efter en månad räknat från idag. 

Företaget X har en mycket erfaren 
och kompetent ledning och den utar- 
betade affärsplanen är genomtänkt 
och välg jord. Man har etablerat kon- 
takt med mycket bra kunder och har 
visat att den produkt man erbjuder 
håller de krav industrin ställer. Dock 
har det tagit längre tid än beräknat 
att nå dit man idag är, vilket innebär 

3
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att man behöver mer pengar för att 
kunna kommersialisera mjukvaran 
och få intäkter som täcker kostnaderna.

Dividend Sweden har sedan tidigare 
en relation till en av styrelseleda- 
möterna och presenterar sina 
tjänster för Företaget X ledning. 
Efter diskussioner enas man om att 
Dividend ska bli finansiell rådgivare 
till Företaget X. Dividend lånar ut 
1 MSEK och lyckas via sitt nätverk 
attrahera andra investerare som 
totalt lånar ut 4 MSEK, så att Före-
taget X i lugn och ro kan genomföra 
en företrädesemission om ca 15 
MSEK. Dividend deltar också i den 
emissionsgaranti som sätts ihop för 
att Företaget X ska garanteras att 
få in de pengar man behöver för att 
kunna fortsätta utveckla mjukvaran 
till en version man kan fakturera 
sina kunder för. Detta arvode 

varierar mellan 8-14 % för denna typ 
av mindre bolag. 

Dividend Swedens intäkter i 
affären beskriven ovan består av:

• Arvode för finansiell företagsråd-
givning.

• Ränta för 1 MSEK som man lånar ut 
fram tills nyemissionen är avslutad.

• Arvode för ansvaret att resterande 
4 MSEK i lån kommer in till 
Företaget X.

• Arvode för emissionsgaranti.
Genom att ha flera intäktsben i 
affären har Dividend Sweden en 
exponering investeringsmässigt mot 
Företaget X. Bedömningen är att 
Företaget X har goda möjligheter att 
lyckas med sin kommande finansie-
ring utifrån det mycket intressanta 
läge man har, med stora kunder 
som intygar företagets produkters 
förtjänster och deras vilja att betala 
för dessa. Däremot är Dividend 

Swedens risk betydligt lägre än att 
förvärva aktier och kassaflöden från 
affären kommer betydligt fortare än 
att vänta på att Företaget X verkli-
gen ska lyckas nå sina mål. 

För det fall Företaget X även 
önskar ägarsprida sin aktie, erhåller 
Dividend Sweden ett överenskom-
met antal aktier såsom arvode för 
ägarspridningen och dessa aktier 
delas sedan ut proportionerligt till 
Dividends aktieägare. 

Utdelningsmål
Dividend Sweden har en utdelnings-
policy som säger att minst 50% av 
Bolagets överskott ska delas ut 
till aktieägarna. Målsättningen är 
att direktavkastningen, utifrån den 
satta emissionskursen, ska uppgå 
till minst 10% per år. 

Vår affärsmodell

Avkastning. Målsättningen  
är att skapa en årlig direktav-
kastning på minst 10 %

Kapital Finansiell företags rådgivare 
 kring finansieringslösningar, 
emissionsgarant, brygglåne-
givare

Ägarspridning

Dividend  
Sweden AB 

Aktieägare/
investerare

Bolag

Ränta, konsultarvode
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Sverige har en väl fungerande 
aktiemarknad för mindre bolag 
och en tradition bland allmänheten 
att köpa och sälja aktier i sådana 
bolag. Intresset vid emissioner 
varierar, men är generellt gott och 
internetanvändandet har hjälpt till 
att sprida budskap om marknad, 
bolag och noteringar. Dock finns 
intressanta mindre bolag även i våra 
grannländer, varför det i framtiden 

kan komma att bli aktuellt med kun-
der i Finland, Norge eller Danmark. 

Den befintliga inriktningen och 
marknaden som Dividend inriktar 
sig på är stor för den typen av bolag 
som Dividend är i nuläget. Avkast-
ningen på rådgivning och finansiella 
transaktioner kommer att generera 
ett bra överskott som kommer att 
delas ut till aktieägarna. Däremot 

finns finansieringsbehov även hos 
bolag som är något större än de 
som är listade på de mindre lis-
torna. Vanligtvis är dessa bolag inte 
lika små, har kommit längre i sin 
utveckling och har större vana av att 
finansiera verksamheten löpande. I 
takt med att Dividend Sweden växer, 
kommer även denna typ av bolag att 
vara intressanta ur ett avkastnings- 
och riskspridningsperspektiv. 

Marknad
Dividend Sweden verkar i Sverige och fokus ligger på att arbeta med bolag som är listade 

på Aktietorget, Nasdaq OMX First North eller NGM Nordic MTF, eller på väg att bli det. Idag 

finns knappt 300 bolag listade på nämnda aktielistor och ett varierande antal listas varje år. 

Dessa bolag är marknaden för Dividend Swedens verksamhet. Dessa bolag har finansie-

ringsbehov på såväl lång som kort sikt, och samtidigt även behov av rådgivning inför dessa 

listningar. Dividend Sweden kommer att kunna vara partner med Bolaget och konkurrerar 

inte med banker och fondkommissionärer gällande uppdraget att vara ansvarig för note-

ringen. Dividends rådgivning omfattar endast finansieringsupplägg och relaterade frågor.

3 500 aktieägare Mer attraktiv  
riskprofil utifrån  

investerarsynpunkt

Minst 50 % av Dividends 
överskott delas ut till 

aktieägarna
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Dividends verksamhet är inte 
konjunkturberoende och heller inte 
beroende av börsens utveckling. 
Även vid en svag konjunkturutveck-
ling med fallande börser kommer 
mindre bolag att vara i behov av 

kortfristig finansiering. Det är tro-
ligtvis så att vid en sådan omvärld 
får dessa bolag ännu svårare att 
finansiera sig, vilket leder till ökade 
möjligheter till affärer för Dividend 
Sweden. 

Målsättningen är att på sikt  
finansiera Bolaget ytterligare  
för att skapa mer avkastning  
till aktieägarna. 

Framtidsutsikter
Dividend Sweden kommer efter den pågående nyemissionen att ha tillräckligt kapital för att 

driva verksamheten med ett överskott på drygt 2 MSEK efter samtliga kostnader, se budget 

nedan. Vid fulltecknad emission kommer Bolaget att ha 50 miljoner aktier och en vinst om 

cirka 4,5 öre/aktie, att jämföra med priset i emissionen, 25 öre/aktie. Från Bolagets sida är 

avsikten att en betydande del av vinsten ska delas ut till aktieägarna.

Nedanstående är en budget för Dividends första år efter emissionen, räknat från Q2 2016. 

Budget

Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 totalt

Fakturering 795 000 425 000 1 030 000 1 350 000 3 600 000

Ränteintäkter 120 000 280 000 320 000 400 000 1 120 000

totala intäkter 915 000 705 000 1 350 000 1 750 000 4 720 000

Rörelsens kostnader 341 343 341 343 341 343 341 343 1 365 372

Räntekostnader 250 000 250 000 250 000 250 000 1 000 000

resultat före skatt 323 657 113 657 758 657 1 158 657 2 354 628

Resultat per aktie* 0,01 0,00 0,02 0,02 0,05

* vid fulltecknad emission
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Finansiell information  
i sammandrag
Nedanstående är finansiell information i sammandrag för Dividend Sweden. För 2014 och 

2013 har årsredovisningar granskats av Bolagets revisor utan anmärkning. För perioden 

januari – november 2015 har en sådan granskning ej skett.

BeloPP i kSek
2015-01-01-
2015-11-30

2014-01-01-
2014-11-30

2014-01-01-
2014-12-31

2013-01-01-
2013-12-31

rörelsens intäkter

Nettoomsättning 927 0 117 470

rörelsens kostnader

Värdepapper -516 -2 -580

Övriga externa kostnader -97 -116 -119 -49

rörelseresultat 314 -118 -582 421

Bokslutsdispositioner 105 -105

resultat före skatt 314 -118 -477 316

Skatt -69 65 71 -71

Periodens resultat efter skatt 245 -53 -406 245

RESULTATRÄKNING



Dividend AB 17

BeloPP i kSek 2015-11-30 2014-11-30 2014-12-31 2013-12-31

tillgångar

omsättningstillgångar

Värdepapper 95 970 392 970

kortfristiga fordingar

Skattefordran 20 1 10 -

Övriga fordringar 111 - 3 1

kassa och bank 419 51 73 51

Summa omsättningstillgångar 645 1 022 478 1 021

SUmma tillgångar 645 1 022 478 1 021

BeloPP i kSek 2015-11-30 2014-11-30 2014-12-31 2013-12-31

eget kaPital och SkUlder

eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 500 500 500 500

fritt eget kapital

Balanserat resultat -161 245 245

Periodens resultat 245 -118 -406 245

SUmma eget kaPital 584 627 340 745

Obeskattade reserver 105 - 105

kortfristiga skulder

Leverantörsskulder - 4

Skatteskulder 61 60 71

Övriga kortfristiga skulder - 230 135 100

61 290

Summa kortfristiga skulder 139 171

SUmma eget kaPital och SkUlder 645 1 022 478 1 021

BALANSRÄKNINGAR

»
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BeloPP i kSek 2014 2013

den löpande verksamheten

Rörelseresultat före finansiella poster -582 421

Ökning/minskning värdepapperslager 578 -470

Ökning/minskning kortfristiga fordringar -13 -

Ökning/minskning leverantörsskulder 4 -

Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder 35 100

kassaflöde från den löpande verksamheten 22 51

Investeringverksamheten - -

Finansieringsverksamheten - -

årets kassaflöde 22 51

Likvida medel vid årets början 51 0

Likvida medel vid årets slut 73 51

BeloPP i kSek 2015-11-30 2014 2013

Nettoomsättning 927 117 470

Rörelseresultat efter finansiella poster 314 -477 316

Rörelsemarginal1 34% neg 67%

Balansomslutning 645 478 1 021

Soliditet2 91% 71% 73%

Antal aktier vid periodens slut 10 000 000 10 000 000 10 000 000

Vinst per aktie3 0,03 neg 0,025

NYCKELTAL

» KASSAFLÖDESANALYS

Kommentarer till den  
finansiella utvecklingen
Dividend Sweden bildades hösten 
2013 och har haft en begränsad 
verksamhet och små intäkter och 
kostnader under 2013 och 2014. 
Den affär som hittills har genomförts 

var en ägarspridning av Bolaget 
Papilly (f d Stresscompany) inför 
dess listning på Nasdaq OMX 
First North. Värdet på de utdelade 
aktierna var ca 1,5 MSEK, men 

tillföll Dividends aktieägare och 
inte Bolaget och syns därför inte i 
ovanstående balans- eller resulta-
träkningar. 
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1 Beräknat som rörelseresultat dividerat med nettoomsättningen
2 Beräknat som summa eget kapital dividerat med balansomslutningen
3 Beräknat som åretsresultat med antal aktier vid periodens slut

Styrelsen för Dividend Sweden har 
som beskrivits tidigare, beslutat 
att bredda verksamheten och i 
samband med listningen emittera 
aktier och konvertibler som säker-
ställer den affärsmodell styrelsen 
lagt fast och därmed nå lönsamhet 
och positivt kassaflöde under 2016. 
Målet är att hålla en avkastning till 
aktieägarna om minst 10%, räknat 
på emissionskursen i enlighet med 
detta memorandum. Minst 50% av 
vinsten efter skatt ska delas ut till 
aktieägarna. Utifrån den erfarenhet 
styrelse och ledning har från denna 
typ av verksamhet, bedömer man att 

dessa mål kommer att uppnås inom 
12 månader, och därefter överträf-
fas. Målsättningen är att successivt 
utöka verksamheten för att nå högre 
avkastning till aktieägarna. Ytterli-
gare emissioner är inte nödvändiga 
för Bolaget. 

Jan-nov 2015, jämfört med 
samma period 2014

Under de första 11 månaderna 
2014 genomfördes en affär, där 
en ägarspridning skedde av aktier 
i Stresscompany (numer Papilly). 
Samtliga aktier och dess värde, ca 
1,5 MSEK, överfördes till Dividends 

aktieägare, varför någon omsättning 
ej bokfördes i Bolaget. Det negativa 
resultatet har uppkommit genom 
Bolagets administrativa omkostnader. 

På den ordinarie bolagsstämman i 
juni 2015 presenterades den nya 
strategin för Dividend Sweden. 
Redan under hösten påbörjades 
implementeringen av denna strategi, 
vilket lett till ökade intäkter under 
hösten, främst under oktober och 
november. Omsättningen är knappt 
1 MSEK, med en vinstmarginal om 
drygt 30%, vilket framgår av resulta-
träkningen. 

resultaträkning 
Under 2014 uppgick nettoomsättningen till 117 ksek, 
jämfört med 470 ksek för 2013. Anledningen till den 
minskade nettoomsättningen är minskad försäljning 
av värdepapper i kombination med minskat värde på 
värdepappersportföljen. 

Balansräkning 
Balansomslutningens minskning från 970 ksek 2013 
till 392 ksek 2014 berodde på ett minskat värde på 
värdepappersportföljen. 

kassaflöde 
Kassaflödet har under såväl 2013 som 2014 varit 
begränsat, om än svagt positivt. Under 2014 avyttrades 
en del av värdepappersportföljen, vilket bidrog till det 
positiva kassaflödet om 22 ksek. Bolaget har drivits 
med låga kostnader utan anställda.

resultaträkning 
Bolaget startades i augusti 2013 med en mindre 
värdepappersportfölj, som under hösten steg i värde 
och skapade ett överskott, med påföljd att nettoomsätt-
ningen uppgick till 470 ksek.

Balansräkning 
Ovan nämnda ökade värde av värdepappersportföljen 
medförde även att balansomslutningen ökade till 1 021 
ksek för 2013. Bolaget vid utgången av 2013 mindre 
skulder, men hög soliditet.

kassaflöde 
Även under 2013 hade Bolaget ett begränsat positivt 
kassaflöde, 51 ksek. Eftersom inga avyttringar g jordes 
i värdepappersportföljen förklaras kassaflödet av en 
kortsiktig kredit som upptogs från Bolagets huvudägare. 

2014 jämfört med 2013 2013
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Eget kapital och skuldsättning
I tabellerna nedan framgår eget 
kapital, räntebärande skulder och 
likviditet per 30 november 2015. 
Uppgifterna har hämtats från 

Bolagets redovisning och har ej revi-
derats. Dividend Sweden har inga 
räntebärande skulder. Likviditeten, 
som ej utgörs av kassa, kan på kort 
tid omsättas i kassatillgång. 

Eget kapital, skulder 
och övrig finansiell 
information

BeloPP i kSek

Kortfristiga skulder 0

Långfristiga skulder 0

Eget kapital

Aktiekapital 500

Balanserat resultat -161

Resultat jan-nov 2015 245

Summa eget kapital 584

EGET KAPITAL OCH SKULDER PER 2015 -11-30

BeloPP i kSek

Likviditet 419

Kortfristiga fordringar 132

Värdepapper 94

Summa likviditet 645

Kortfristiga skulder 0

Långsiktiga skulder 0

Nettoskuldsättning 0

NET TOSKULDSÄT TNING PER 2015 -11-30

Rörelsekapitalförklaring
Dividend Sweden har idag tillräckligt 
rörelsekapital för Bolagets behov de 
kommande 12 månaderna. Dock har 
styrelsen beslutat utöka verksam-
heten och i och med detta göra en 
nyemission och lista Bolagets aktier. 
Efter genomförd emission kommer 
Bolaget att redovisa positivt resultat 
från första kvartalet och således är 
det kapital Bolaget har tillräckligt 

för de kommande 12 månaderna. 
Skulle emissionen inte kunna 
fullföljas som planerat, kommer den 
utökning av verksamheten inte att 
ske, och Bolaget kommer då inte att 
listas utan styrelsen kommer fatta 
ett nytt beslut avseende framtida 
verksamhet. I det läget har Bolaget 
nödvändigt rörelsekapital för de 
kommande 12 månaderna.

Tendenser
Dividend Sweden drivs idag med 
minimala kostnader, men efter 
genomförd emission kommer 
verksamheten att breddas och 
Bolagets totala kostnader kommer 
att ligga på ca 2,5 MSEK per år, 
inklusive räntor på konvertibeln. 
I den konservativt utformade 
budgeten kommer Bolaget att ha 
ett resultat före skatt 2016 på ca 
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2,3 MSEK. Under fjärde kvartalet 
har aktiviteten i Bolaget påbörjats 
i enlighet med den nya strategin, 
beskrivit i detta memorandum, vilket 
lett till ökad omsättning och vinst 
under fjärde kvartalet 2015. 

Investeringar 2013-2014
Under 2013-2014 gjordes inga 
investeringar, förändringarna i 
värdepappersportföljen berodde på 
fluktuationer på det befintliga inne-
havet. Detta innehav har avyttrats. 

Pågående och beslutade  
investeringar

Bolaget har inte g jort några 
åtaganden gällande pågående 
eller framtida investeringar, annat 

än investeringar kopplade till den 
löpande verksamheten.

Väsentliga förändringar i  
finansiell ställning eller ställning 
på marknaden sedan den  
31 december 2014

Redan under fjärde kvartalet 2015 
har den nya strategin påbörjats, 
om än i liten skala utifrån den 
balansräkning Bolaget har. Detta har 
medfört en stigande omsättning och 
vinst under fjärde kvartalet, vilket 
speglas i siffrorna ovan. Utöver 
detta har inte några väsentliga för-
ändringar skett sedan tidpunkten för 
memorandumets daterande gällande 
Bolagets finansiella ställning jämfört 

med vad som framgår i årsredovis-
ningen för 2014.

Redovisningsprinciper
Fr o m räkenskapsåret 2014 
upprättas årsredovisningen med 
tillämpning av årsredovisningslagen 
och Bokföringsnämndens allmänna 
råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3). Detta 
har inte inneburit några justeringar 
för 2013. 
 
Kommande finansiella rapporter

• Bokslutskommuniké 2015  
24 februari 2016

• Kvartalsrapport jan-mars 2016 
10 maj 2016. 
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Aktiekapitalet
Aktiekapitalet i Dividend Sweden 
uppgår till 500 000 SEK fördelat 
på 10 000 000 aktier, varav 2 000 
000 av serie A och 8 000 000 av 
serie B. Samtliga aktier äger lika 
rätt till Bolagets tillgångar och vinst. 
Aktie av serie A medför tio röster 

och aktie av serie B medför 1 röst. 
A-aktie kan utges i ett antal av högst 
8 000 000 och B-aktie till ett antal 
av högst 112 000 000. Bolagets 
aktier är denominerade i SEK och har 
utgivits enligt svenskt rätt. Aktierna 
medför företrädesrätt vid framtida 
emissioner. Varje aktie medför 

lika rätt till vinstutdelning samt till 
eventuellt överskott vid likvidation. 
Inga restriktioner finns avseende 
eventuell utdelning annat än vad som 
följer av svensk rätt. Aktierna är inte 
föremål för erbjudande som lämnats 
till följd av budplikt, inlösenrätt eller 
lösningsskyldighet. Aktierna har 

Aktiekapital och 
ägarförhållanden

namn antal a-aktier antal B-aktier innehav, % röster, %

Patric Perenius 500 000 783 065 12,83% 20,65%

Capensor Capital AB 500 000 692 149 11,92% 20,33%

Tore Hallberg 500 000 500 000 10,00% 19,64%

BGL Management AB 500 000 19 224 5,19% 17,93%

Pronator Invest AB 500 000 5,00% 1,79%

Borderline Resources AS 442 215 4,42% 1,58%

Robert Idegren 292 307 2,92% 1,04%

Archelon AB 190 059 1,90% 0,68%

Avanza Pension 170 796 1,71% 0,61%

Övriga 4 410 185 44,10% 15,75%

totalt 2 000 000 8 000 000 100% 100%

Ägarstruktur före emission

Dividend Sweden har före emissionen i samband med listningen cirka 3 500 aktieägare, varav de 10 största ägarna framgår nedan.
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heller inte varit föremål för offentligt 
uppköpserbjudande. Samtliga aktier 
är fritt överlåtelsebara. Aktierna 
är registrerade i elektronisk form i 
enlighet med avstämningsförbehåll i 
bolagsordningen. Aktieboken förs av 
Euroclear.

Dividend Sweden bildades 22 augusti 
2013, med ett aktiekapital om 500 
000 SEK och 10 000 000 aktier, 
kvotvärdet 0,05 SEK per aktie. Någon 
förändring av aktiekapitalet eller antal 
aktier har ej skett sedan Bolaget 
bildades. 

namn antal a-aktier antal B-aktier innehav, % röster, %

Patric Perenius 500 000 783 065 2,57% 8,50%

Capensor Capital AB 500 000 692 149 2,38% 8,37%

Tore Hallberg 500 000 500 000 2,00% 8,09%

BGL Management AB 500 000 19 224 1,04% 7,38%

Pronator Invest AB 500 000 1,00% 0,74%

Borderline Resources AS 442 215 0,88% 0,65%

Robert Idegren 292 307 0,58% 0,43%

Archelon AB 190 059 0,38% 0,28%

Avanza Pension 170 796 0,34% 0,25%

Övriga 44 411 090 88,82% 65,31%

totalt 2 000 000 48 000 000 100% 100%

Ägarstruktur efter emission

Efter fulltecknad emission kommer ägandet i Dividend Sweden att se ut som nedan.
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Styrelsens arbete styrs av aktiebo-
lagslagen, bolagsordningen och den 
arbetsordning som Bolagets styrelse 
antagit. Bolagets arbetsordning 
stipulerar bland annat ansvars-
fördelningen mellan styrelsen och 
verkställande direktören. Styrelsen 
föreslår alltid principer för ersättning 
till VD.

Styrelsens arbetsformer och  
VD-instruktioner

Samtliga ledamöter är valda fram 
till nästa årsstämma. Styrelsens 
arbete följer styrelsens fastställda 
arbetsordning. VD:s arbete regleras 
genom instruktioner. Såväl arbets-
ordning som instruktioner fastställs 
årligen av Bolagets styrelse. Bolaget 
är inte skyldigt att följa svensk kod 
för bolagsstyrning och har heller inte 
frivilligt förpliktigat sig att följa denna.

Övriga upplysningar avseende 
styrelse och ledande befatt-
ningshavare

Det förekommer inga familjeband 
mellan Bolagets styrelseledamöter 
och ledande befattningshavare. 
Inga styrelseledamöter och/eller 
ledande befattningshavare har 
under de senaste fem åren varit 
verksamma som styrelseledamot 
eller i ledande ställning i bolag som 
försattes i konkurs eller likvidation. 
Ingen styrelseledamot eller ledande 
befattningshavare har heller dömts 
i bedrägerirelaterade mål under de 
senaste fem åren. Det föreligger 
inte några potentiella intressekon-
flikter, där styrelseledamöter eller 
ledande befattningshavare privata 
intressen kan komma att stå i 
strid med Bolagets intressen. Det 
förekommer inte några förmåner för 

styrelsen eller ledande befattnings-
havare efter upphörande av uppdrag 
eller anställning. 

Såvitt styrelsen känner till förekom-
mer det inga särskilda överenskom-
melser med större aktieägare eller 
andra parter, som kan leda till att 
ägarkontrollen över Bolaget kan 
komma att ändras.

Revisor
Bolagets revisor är Johan Bergström, 
B & B Revision.

Anställda
Dividend Sweden har sedan 2015 
en anställd i form av VD, Bo Lindén. 
Under 2014 fanns ingen anställd i 
Bolaget.

Styrelse, ledning  
och revisor
Styrelsen i Dividend Sweden ska enligt bolagsordningen bestå av 3 till 9 ledamöter med 

högst 3 suppleanter. Bolagets styrelse består av 4 ledamöter som utsågs vid årsstämman  

den 3 juni 2015.
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BO LINDÉN,

VD OCH LEDAMOT (F. 1960) 

 

 

 

 

Civilekonom från Handels-
högskolan i Göteborg. 
Entreprenör med lång 
erfarenhet av ledande 
befattningar i företag 
inom den finansiella 
sektorn samt ett antal 
styrelseuppdrag. Tidigare 
arbetsgivare är bl.a. Alfred 
Berg FK, Stockholm FK, 
Stockholm Corporate 
Finance. Grundare av 
Capensor Capital och 
styrelseordförande i  
bolaget. Tidigare styrelse- 
ordförande Dividend 
Sweden. Ledamot i  
Dividend Swedens 
styrelse sedan 2013.

SVERKER LITTORIN, 

STYRELSEORDFÖRANDE  

(F. 1955)

 
 
 
 
Civilekonom från Handels-
högskolan i Stockholm. 
Lång erfarenhet från 
att bygga bolagsvärden 
och från styrelsearbete i 
listade och olistade bolag. 
VD i Pharmera, styrelse- 
ordförande i Qbank 
Holding, Vaur, Effekt 
Svenska och Momentor. 
Tidigare uppdrag som 
Group Vice President 
Elekta, vVD Pharmadule, 
styrelseordförande i 
bolagen; MedCap, Olivia, 
Samtrans, Medlearn samt 
styrelseledamot i Sectra 
och PartnerTech. Etiopisk 
honorärskonsul. Ägande 
över 5 % i följande bolag; 
Momentor (50 %). Leda-
mot i Dividend Swedens 
styrelse sedan 2015.

TOBIAS BERGLUND, 

LEDAMOT (F. 1977) 

 

 

 

 

Civilekonom från Handels- 
högskolan vid Umeå 
Universitet. Entreprenör 
med stor erfarenhet av 
finansmarknaden och 
bolagsbyggande. Grundare 
och vice VD i Laika Consul-
ting. Styrelseledamot i 
Laika Consulting och 
försäkringsförmedlaren 
TrygghetsSpar. Har tidigare 
arbetat för Carnegie 
Pension Consulting. Leda-
mot i Dividend Swedens 
styrelse sedan 2015.

PATRIC PERENIUS,

LEDAMOT (F.  1951) 

 

 

 

 

Bergsingenjör Kungliga 
Tekniska Högskolan i 
Stockholm. Styrelseord-
förande Archelon och 
Orezone. Lång erfarenhet 
från att starta och bygga 
upp bolag samt från 
styrelsearbete i listade 
bolag, t.ex. Gripen Oil & 
Gas AB, Commodiy Quest, 
Archelon Mineral och 
Kopy Goldfields. Ledamot 
i Dividend Swedens 
styrelse sedan 2013.
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Dividend Sweden AB (publ), org nr 
556939-8752, registrerades 22 
augusti 2013- Bolagets associa-
tionsform är aktiebolag och dess 
verksamhet regleras av aktiebolagsla-
gen (2005:551). Bolagets säte är i 
Stockholms kommun.

Aktieägaravtal
Såvitt styrelsen, ledningen eller 
Bolagets större aktieägare känner till 
finns inga former av aktieägaravtal i 
Dividend Sweden AB (publ)

Ställda säkerheter och  
ansvarsförbindelser

Det finns inga ställda säkerheter 
eller ansvarsförbindelser i Dividend 
Sweden. 

Övertagandebud
Aktien är inte underställd något över-
tagandebud eller tvångsinlösen. Det 
har ej lagts något övertagandebud på 
Dividend Sweden under innevarande 
verksamhetsår eller föregående år.

Tvister
Dividend Sweden är inte part i och 
har inte kännedom om något rättsligt 
förfarande som har eller kan förväntas 
få väsentlig ekonomisk betydelse för 
Bolaget eller dess verksamhet.

Intressekonflikter
Det finns inga såvitt styrelsen känner 
till kända intressekonflikter i och 
omkring Bolaget. Vidare har inga 

närstående transaktioner skett på 
icke marknadsmässiga villkor. Om 
intressekonflikt eller jäv föreligger 
hanteras det i enlighet med policy och 
praxis på marknaden.

Ersättningar till  
styrelse och ledning

Styrelsen har för verksamhetsåret 
2015 ett arvode om 60.000 SEK till 
styrelseordförande och 30.000 till 
ordinarie ledamot som ej är anställd 
av Bolaget. VD har en månadslön om 
40.000 SEK, med uppsägningstid om 
3 månader. Pensionsavsättning till 
VD görs med 5.000 SEK/månad. Inga 
ytterligare förmåner finns. För 2014 
utgick inga ersättningar till styrelse 
eller ledning.

Löner och förmåner
Det finns inga utbetalade eller 
uppskjutna ersättningar och natura-
förmåner från Bolaget utöver vad som 
angivits i memorandumet. Vidare finns 
det ej ersättningar eller avsättningar 
för pensioner eller andra ersättningar 
för avslutad tjänst.

Väsentliga avtal och  
Styrelsearrange mang

Det finns avtal med tredje part 
enligt följande: Dividend Sweden 
anlitar Capensor Capital för hjälp med 
administration och ekonomifunktion 
samt hyr in sig i Capensor Capitals 
kontorslokaler. Dividend Sweden 

anlitar Laika Consulting som ansvarig 
IR-konsult och som mentor.

Emissionskostnader 
Emissionskostnaderna uppgår till 
totalt ca 3 MSEK, till emissionsinsti-
tut, marknadsföring och garanter/
teckningsåtaganden. Av dessa sker 
kontant betalning av ca 400 ksek, 
resterande del, dvs ca 87%, kvittas till 
samma villkor som övriga tecknare, i 
en riktad emission.

Transaktioner med  
närstående bolag

Transaktioner med närstående bolag 
sker till marknadsmässiga villkor.

Aktiebolagslagen
Aktiebolagslagen är associationsrätts-
ligt reglerande för Dividend Sweden 
AB (publ). 

Aktiebok
Dividend Sweden är anslutet till 
Euroclear AB:s kontobaserade värde-
papperssystem, varför inga fysiska 
aktiebrev utfärdas. Samtliga till aktien 
knutna rättigheter tillkommer den som 
är registrerad i den av Euroclear förda 
aktieboken. 

Tecknings- och  
garantiåtaganden

Nyemissionen är säkerställd till 15 
MSEK, dvs 75% enligt nedan. 

Legala frågor och  
kompletterande  
information
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Dividend har under december 2015 
erhållit teckningsåtaganden uppgå-
ende till totalt 5 MSEK, där parterna 
gentemot Bolaget åtagit sig att teckna 
aktier för de belopp som anges 
nedan. Ersättning om 10% i form av 
units utgår till de som har teckningså-
taganden, dock ej Capensor Capital 
som ej erhåller någon ersättning.

Dividend har i december 2015 tecknat 
avtal om  garantiåtaganden om totalt 
10 MSEK, med nedanstående parter. 
Garantin är en s k toppgaranti, där 
garanterna solidariskt åtagit sig att 
teckna och betala de nya aktierna i 
intervallet 10-20 MSEK som ej blir teck-
nade av andra tecknare i nyemissionen. 
Fördelningen mellan garanterna ska 
ske pro rata i förhållande till respektive 

garants garanterade belopp. Garanterna 
har ej ställt säkerhet för emissionsga-
rantierna. Ersättning utgår med 15% i 
form av units till garanterna.

Ersättningen till de som ingått teck-
nings- och garantiåtaganden sker i units 
i en riktad emission, som ej påverkar 
storleken på Nyemissionen. 

tecknare/garant teckningsåtagande, Sek garantiåtagande, Sek

LMK Ventures 2 000 000 4 000 000

Nordisk Specialtextil AB 1 200 000 800 000

Capensor Capital AB 1 000 000 1 050 000

Patric Sjölund 225 000 350 000

Knir Invest AB 150 000

Niclas Löfgren 125 000 500 000

BGL Management AB 100 000 350 000

Tobias Berglund 100 000

Björn Rentzhog 100 000

Fredrik Crafoord 1 000 000

Gerhard Dal 500 000

Per Vasilis 500 000

Montana Sweden 250 000

Mikael Rosencrantz 200 000

Jan Pettersson 200 000

Hanvad Invest AG 100 000

Kerstin Werner 100 000

Soffloch Advise AB 100 000

5 000 000 10 000 000totalt
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Nedanstående information ska 
anses vara införlivade genom 
hänvisning:

• Dividend Swedens årsredovisning, 
inklusive revisionsberättelse, för 
räkenskapsåret 2014

• Dividend Swedens årsredovisning, 
inklusive revisionsberättelse, för 
räkenskapsåret 2013

Information, till vilken hänvisning 
sker, ska läsas om en del av detta 
Memorandum. Informationen finns 
tillgänglig på Bolagets hemsida, 
www.dividendsweden.se, eller kan 
på förfrågan erhållas från Bolaget. 

Förevisade dokument
Mot förfrågan finns förevisade 
dokument att ta del av på Bolagets 

kontor under teckningstiden i 
Emissionen:

• Stiftelseurkund
• Dividend Swedens årsredovis-

ningar för räkenskapsåren 2013 
och 2014

• Dividend Swedens bolagsordning
• Detta memorandum

Handlingar införlivade 
genom hänvisning
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Bolagsrisker
kort historik

Dividend Sweden är ett ungt bolag 
som har begränsad historik. Trots 
en erfaren ledning och styrelse som 
byggt bolag tidigare finns risken att 
Dividend inte utvecklas på avsett 
sätt. 

nyckelpersoner

Eftersom Bolaget drivs av en liten, 
men erfaren ledning och styrelse är 
Bolaget utsatt för risker om nyckel-
personer inte fullföljer sina uppdrag. 
För att motverka detta är Dividends 
målsättning att merparten av 
ledning och styrelse ska ha ägande 
och eller intressen i Bolaget. 

konjunktur

Som marknaden ser ut idag finns ett 
stort behov av finansiell rådgivning 
och korta finansieringslösningar 
bland mindre listade bolag. Dock 
kan konjunkturen ändras så att 
förutsättningarna för Dividends 
verksamhet förändras. En försäm-
ring av konjunkturen kan också öka 
risken för negativ utveckling på 
de värden av finanseringsinnehav 
Dividend äger. Detta kan i sin tur 
påverka möjligheterna för Dividend 
att ge den utdelning till aktieägarna 
som man strävar efter. 

Aktiemarknadsrisker
kursfall

En investering i Bolaget är förknippad 

med risk. Eftersom en investering i 

Bolagets aktie kan komma att stiga 

och sjunka i värde kan det inte garan-

teras att en investerare får tillbaka det 

satsade kapitalet. Aktiemarknaden kan 

generellt gå ned av olika orsaker såsom 

exempelvis räntehöjningar, politiska 

utspel, valutakursförändringar eller 

sämre konjunkturella förutsättningar. 

Aktiemarknaden präglas även till 
stor del av psykologiska faktorer, 
vilka till sin natur många gånger kan 
vara problematiska att förutse och 
skydda sig mot. En aktie i Bolaget 
kan således komma att påverkas 
av sådana psykologiska faktorer på 
samma sätt som andra aktier.

likviditetsbrist

Dividend Swedens aktie och 
konvertibel kommer att vara listade 
på NGM Nordic MTF vilket möjliggör 
köp och försäljning av såväl aktie 
som konvertibel. Dock kan brist på 
likviditet i respektive värdepapper 
medföra en begränsad möjlighet att 
sälja aktier och/eller konvertibel vid 
önskad tidpunkt.

volatilitet

Kursen på Dividends aktie såväl 
som kursen på konvertibeln kan 
i framtiden komma att fluktuera 
kraftigt, till följd av spekulation, 
allmänna börstrender, konjunktur 
eller förändringar i kapitalmarkna-
dens intresse för Bolaget. 

Övriga risker
Under den tid Dividend Swedens 
verksamhet bedrivits har Bolaget 
inte påverkats av offentliga, 
ekonomiska, skattepolitiska eller 
penningpolitiska faktorer. Detta 
kan komma att ändras i framtiden, 
men den bedömning Bolaget gör är 
att dessa faktorer kommer att en 
begränsad effekt på verksamheten. 
Dock ska framhållas att möjligheten 
för Dividend att lämna utdelning 
påverkas av den bolagsskatt som 
ska betalas. Räntenivåer, allmänna 
ekonomiska faktorer har en begrän-
sad påverkan på Bolaget. Trots 
den låga räntenivå som idag råder i 
Sverige finns underskott på kapital 
till mindre företag. 

Riskfaktorer
Ett antal riskfaktorer kan påverka Bolagets verksamhet i negativ riktning. Det är därför av vikt 

att beakta relevanta risker vid sidan av Bolagets tillväxtmöjligheter. Nedan beskrivs riskfak-

torer utan inbördes ordning och utan anspråk på att vara heltäckande. Samtliga riskfaktorer 

kan av naturliga skäl inte beskrivas utan att en samlad utvärdering av övrig information i 

detta memorandum tillsammans med en allmän omvärldsbedömning har gjorts.
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Vissa skattefrågor  
i Sverige

Utdelning
Mottagen utdelning är i sin helhet 
skattepliktig för fysiska personer 
och dödsbon. Beskattning sker i 
inkomstslaget kapital. Skattesatsen 
är för närvarande 30 procent. För 
juridiska personers innehav av så 
kallade kapitalplaceringsaktier gäller 
att hela utdelningen utgör skatte-
pliktig inkomst av näringsverksam-
het. Skattesatsen är för närvarande 
22 procent. För svenska aktiebolag 
och ekonomiska föreningar förelig-
ger skattefri utdelning på så kallade 
näringsbetingade aktier. Noterade 
andelar anses näringsbetingade 
under förutsättning att andelsinne-
havet motsvarar minst 10 procent 
av rösterna eller att innehavet 
betingas av rörelsen. Skattefrihet 
för utdelning på noterade aktier 
förutsätter att aktierna inte avyttras 
inom ett år från det att aktierna blev 
näringsbetingade för innehavaren. 
Kravet på innehavstid måste inte 
vara uppfyllt vid utdelningstillfället.

Försäljning av aktier
Vid avyttring av aktier i Dividend 
skall genomsnittsmetoden användas 

oavsett om säljaren är en fysisk 
eller en juridisk person. Enligt denna 
metod skall anskaffningsvärdet för en 
aktie utgöras av den genomsnittliga 
anskaffningskostnaden för aktier 
av samma slag och sort beräknat 
på grundval av faktiska anskaff-
ningskostnader och hänsyn taget 
till inträffade förändringar (såsom 
split eller fondemission) avseende 
innehavet. Som ett alternativ till 
genomsnittsmetoden kan ifråga om 
marknadsnoterade aktier den så 
kallade schablonregeln användas. 
Denna regel innebär att omkostnads-
beloppet får beräknas till 20 procent 
av försäljningspriset efter avdrag.

Vid försäljning av aktier beskattas 
fysiska personer och dödsbon för 
kapitalvinsten i inkomstslaget kapital. 
Skattesatsen är för närvarande 30 
procent. Kapitalförlust på aktier 
är samma år avdragsgill mot vinst 
på andra aktier eller mot andra 
marknadsnoterade delägarrätter 
(med undantag för andelar i investe-
ringsfonder som innehåller endast 
svenska fordringsrätter). Till den del 
förlusten inte är fullt ut avdragsgill 

enligt ovan är den avdragsgill med 70 
procent mot andra kapitalinkomster. 
Om det uppkommer ett underskott 
i inkomstslaget kapital, medges 
reduktion av skatten på inkomst av 
tjänst och näringsverksamhet samt 
fastighetsskatt med 30 procent för 
underskott som uppgår till högst 100 
000 kronor och med 21 procent för 
underskott därutöver. Underskott kan 
inte sparas till senare beskattningsår.

Juridiska personer utom dödsbon 
beskattas för kapitalvinster i 
inkomstslaget näringsverksamhet 
för närvarande till skattesatsen 22 
procent. Vinsten beräknas dock 
enligt vanliga regler. Kapitalförluster 
på aktier, som innehas som kapi-
talplacering, får endast kvittas mot 
kapitalvinster på aktier och aktierela-
terade instrument. Om vissa villkor är 
uppfyllda kan förlust även kvittas mot 
kapitalvinster på aktier och aktiere-
laterade instrument som uppkommit 
i bolag inom samma koncern, under 
förutsättning att koncernbidragsrätt 
föreligger. En inte utnyttjad förlust får 
utnyttjas mot kapitalvinst på aktier 
eller aktierelaterade instrument 

Följande sammanfattning avser skattekonsekvenser för investerare, som är eller kommer att 

bli aktieägare i Dividend Sweden. Sammanfattningen är baserad på aktuell lagstiftning och 

är endast avsedd som allmän information. Den skattemässiga behandlingen av varje enskild 

aktieägare beror delvis på dennes egen situation. Särskilda skattekonsekvenser, som ej 

finns beskrivna i det följande, kan bli aktuella för vissa kategorier av skattskyldiga, inklusive 

personer ej bosatta i Sverige. Framställningen omfattar bland annat inte de fall där aktie 

innehas som omsättningstillgång eller innehas av handelsbolag.
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utan begränsning framåt i tiden. 
För näringsbetingat innehav av 
noterade aktier gäller för närvarande 
att ingen avdragsrätt föreligger för 
förluster samtidigt som vinster ej är 
skattepliktiga under förutsättning att 
aktierna inte avyttras inom ett år från 
det att andelarna blivit näringsbeting-
ade hos innehavaren.

Fåmansaktiebolag – För fåmansaktie-
bolag gäller särskilda regler. Dessa 
berör dock endast sådana aktieägare 
eller närstående denne, som är 
verksamma i Bolaget i betydande 
omfattning. Beskrivningen av pro-
spektet avser endast fall där ägaren 
är passiv, och dessa särskilda regler 
behandlas därför inte närmare här.

Investeringssparkonto
För fysiska personer som innehar 
aktierna i Investeringssparkonto utgår 
ingen reavinstskatt vid försäljning av 
aktierna. Det föreligger inte heller 
någon avdragsrätt vid förlust vid 
försäljning av aktierna. För eventuell 
utdelning på aktierna erläggs ingen 

källskatt. All beskattning sker via en 
avkastningsskatt som baseras på 
kapitalbasen för kontot, oavsett om 
det gjorts vinst eller förlust på kontot. 
Avkastningsskatten är cirka 0,50 
procent, och betalas varje år.

Investeraravdrag
Från och med den 1 december 2013 
gäller att fysiska personer som 
förvärvar andelar i ett företag av 
mindre storlek vid en nyemission kan 
få göra avdrag för hälften av betal-
ningen för andelar i inkomstslaget 
kapital. Avdrag ges med högst 650 
000 kronor per person och år, vilket 
motsvarar förvärv av andelar för 1 
300 000 kronor. Avdraget innebär 
en skattereduktion på 15 procent av 
investerat belopp. Säljs andelarna 
inom 5 år blir den skattskyldige 
återbetalningsskyldig för erhållen 
skattereduktion. En investering i 
Dividend Sweden ger möjlighet till 
skattereduktion för personer som 
är skattskyldig för kapitalvinsten i 
Sverige.

Arvs- och gåvobeskattning
Arvs- och gåvobeskattningen är 
sedan 17 december 2004 slopad, 
varpå ingen arvs- eller gåvobeskatt-
ning utgår vid förvärv av aktier 
genom arv eller gåva. 

Kupongskatt
För aktieägare bosatta i utlandet, 
som erhåller utdelning från Sverige, 
innehålls normalt kupongskatt. 
Skattesatsen är för närvarande 30 
procent, som i allmänhet reduceras 
genom tillämpligt dubbelbeskatt-
ningsavtal. För utländskt bolag som 
innehaft näringsbetingad aktie i 
minst ett år kan dock utdelningen 
vara skattefri om skattefrihet hade 
förelegat om det utländska Bolaget 
hade varit ett svenskt företag. I 
Sverige är det normalt Euroclear 
som svarar för att kupongskatt 
innehålls. I de fall aktier är förvaltar-
registrerade, svarar förvaltaren för 
kupongskatteavdraget. 
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§ 1 
Bolagets firma är Dividend Sweden AB (publ).

§ 2 
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och 
förvalta fast och lös egendom samt konsultation inom 
ekonomi och finans och därmed förenlig verksamhet.

§ 4 
Aktiekapitalet skall vara lägst 1 500 000 kr och högst 
6 000 000 kr.

§ 5 
Antalet aktier skall vara lägst 30 000 000 stycken och 
högst 120 000 000 stycken. Aktier ska kunna ges ut i 
två serier, en av serie A till ett antal av lägst 2 000 000 
och högst 8 000 000 och aktier av serie B till ett antal 
av lägst 28 000 000 och högst 112 000 000.

Aktie av serie A medför 10 röster, aktie av serie B 
medför en (1) röst. Alla aktier har lika rätt till andel i 
Bolagets tillgångar och vinst.

Beslutar Bolaget att genom en kontantemission eller 
kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och 
serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B ha 
företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag 
i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger 
(primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med pri-
mär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till 
teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda 
erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med 
subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan 

tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger 
och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar Bolaget att genom kontantemission eller 
kvittningsemission ge ut aktier av endast serie A eller 
serie B, 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. Beslutar Bolaget att genom kontantemission 
eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller 
konvertibler har aktieägare företrädesrätt att teckna 
teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier 
som kan komma att nytecknas på grund av att options-
rätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler 
som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna 
kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränk-
ning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission 
eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares 
företrädesrätt.

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 skall gamla aktier av visst aktieslag 
medföra rätt till nya aktier av visst aktieslag. Vad som 
nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i 
möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig 
ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 6 
Styrelsen skall bestå av minst tre (3) och högst nio (9) 
ordinarie styrelseledamöter med högst tre (3) supplean-
ter.

Bolagsordning för  
Dividend Sweden AB (publ)
Org nr 556939-8752
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§ 7 
För granskning av Bolagets årsredovisning jämte räken-
skaper samt styrelsen och verkställande direktörens 
förvaltning utses en (1) till två (2) revisorer.

§ 8 
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolags-
stämma där fråga om ändring av bolagsordningen 
kommer att behandlas skall ske tidigast sex och senast 
fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra 
bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast tre 
veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i 
Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls 
tillgänglig på Bolagets webbplats. Att kallelse har skett 
ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolags-
stämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan 
framställning av hela aktieboken avseende förhållan-
dena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till 
Bolaget senast kl. 16.00 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.

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

§ 9 
På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd 
3. Val av en eller flera justeringsmän 
4. Prövning om stämman blivit behörigen  
 sammankallad 
5. Godkännande av dagordning 
6. Framläggande av årsredovisning och revisions- 
 berättelse 
7. Beslut angående 
a)  Fastställande av resultaträkningen och balans- 
 räkningen 
b) Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller  
 förlust enligt den fastställda balansräkningen 
c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den  
 verkställande direktören 

8. Fastställande av arvode till styrelsen och   
 revisorerna 
9. Val av 
a)  Styrelseledamöter och eventuella suppleanter 
b) Revisorer när så skall ske 
10. Annat ärende som skall tas upp på årsstämman  
 enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolags- 
 ordningen.

§ 10 
Bolagets räkenskapsår skall vara 0101-1231.

§ 11 
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstäm-
ningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring 
av finansiella instrument. Den aktieägare eller förvaltare 
som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och 
antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap, 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). 
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Kapital i rörelse

Anmälningssedel för teckning av units i Dividend Sweden AB (publ)

Teckningstid Teckningskurs Villkor Tilldelning och betalning

13 januari -  5 februari 

2016 kl. 15:00.

0,50 kr per unit. Teckning sker i poster 

om 10 000 units (5 000,00 kr).

En unit består av en B-aktie 

och en konvertibel (KV 1).

Betalning skall ske i enlighet med uppgift 

på utskickad avräkningsnota.

Anmälningssedeln skickas till:

Post     E-mail    Fax

Eminova Fondkommission AB   info@eminova.se   08-684 211 29
Biblioteksgatan 3, 3 tr   (inskannad anmälningssedel)
111 46 Stockholm

Genom undertecknande av denna anmälningssedel medges följande:
•	 att jag tagit del av och förstått samtlig information som utgivits i samband med detta erbjudande,
•	 att jag är medveten om att anmälan är bindande,
•	 att tilldelning kan komma att reduceras eller helt utebli,
•	 att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen,
•	 att jag befullmäktigar Eminova Fondkommission AB att för min räkning verkställa teckning.

Namn/Firma Person/Org.nr

Adress Postnr och Ort

VP-kontonummer eller        depånummer* Bank/förvaltare

Telefon dagtid E-postadress

Ort och datum Underskrift (i förekommande fall firmatecknare eller förmyndare)

Undertecknad ansöker härmed om teckning av nedanstående antal units i Dividend Sweden AB till 0,50 kr per unit:

10 000 units (5 000,00 kr)  50 000 units (25 000,00 kr)

20 000 units (10 000,00 kr)  100 000 units (50 000,00 kr)

30 000 units (15 000,00 kr)  150 000 units (75 000,00 kr)

Enligt lag måste en kopia på giltig legitimation medfölja anmälningssedeln i det fall anmälan avser ett belopp om € 15 000 (ca 140 000,00 kr) eller mer.
Om anmälan avser en juridisk person ska även ett registreringsbevis som styrker firmateckning medfölja.

Annat antal

* OBSERVERA. I det fall teckning önskas ske till en depå kopplad till en kapitalförsäkring, ISK eller IPS ska anmälan gå via Er förvaltare.

Genom undertecknande av denna anmälningssedel medges att jag tagit del av och förstått informationen på omstående sida.



dividend Sweden aB (publ)
Box 7106
103 87 Stockholm
info@dividendsweden.se
Tel: 08-400 208 20
www.dividendsweden.se
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emiSSionSinStitUt
eminova fondkommission 
Barnhusgatan 16, 4 tt
111 23 Stockholm
info@eminova.se
Tel: 08-684 211 00
Fax: 08-684 211 29
www.eminova.se

reviSor 
Berg & Bergström
Palmfeltsvägen 21
121 62 Johanneshov
Tel: 08-410 69 701
Fax: 08-39 22 50
www.bbrevision.se

marknadSPlatS
nordic growth market ngm aB
Mäster Samuelsgatan 42
111 57 Stockholm
info@ngm.se
Tel: 08-566 390 00
Fax: 08-566 390 01

mentor 
laika consulting
Box 7543
103 93 Stockholm

kontoförande inStitUt 
euroclear Sweden aB
Klarabergsviadukten 63
111 64 Stockholm
Tel: 08-402 90 00 
 
ir-anSvarig
laika consulting
Tel: 08-440 82 40  
www.laika.se
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Eminova Fondkommission AB 
20625908 
110 01 Stockholm
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