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Undantag från prospektskyldighet 
Emissionen i detta memorandum är undantaget från prospektskyldighet enligt LHF (Lag om handel 
med finansiella instrument) 2 kapitel 4 § punkt 5. Undantaget gäller för emissioner under 1 miljon 
euro. Det innebär att memorandumet inte har granskats och godkänts av Finansinspektionen. 
 
 

Uttalanden om framtiden 
Uttalanden om framtiden och övriga framtida förhållanden i detta memorandum återspeglar styrelsens 
nuvarande syn avseende framtida händelser och finansiella utveckling. Framåtriktade uttalanden 
uttrycker endast de bedömningar och antaganden som styrelsen gör vid tidpunkten för memorandumet. 
Dessa uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren uppmärksammas på att dessa, såsom alla 
framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet. 
 
 

Definitioner 
I detta memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges: Med ”bolaget” eller ”Abelco” 
avses koncernen med moderbolag Abelco AB (publ) med organisationsnummer 556775-2745. 
 

Spridning av memorandumet 
Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering 
eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Memorandumet får inte distribueras i Amerikas 
Förenta Stater, Kanada eller något land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärder enligt 
ovan eller strider mot regler i ett sådant land. 
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Inbjudan att teckna aktier 
 
Genom att erbjuda prisvärda grävare, last- och 
entreprenadmaskiner har Abelco intagit en 
tätposition i branschen. Under senare år har vi 
också utvecklat unika produkter som Rollertilt 
och avancerade tillbehör. Nu tar vi steget mot 
framtiden, där du har chansen att vara med på 
vår spännande resa. 
 
För sex år sedan startade jag Abelco. Av bara 
farten växte företaget till en omsättning 2007 
på drygt 49 miljoner kronor, och blev en av de 
största försäljarna i Sverige på lätta 
entreprenadmaskiner.  
 
Under hösten 2008 slog finanskrisen till med 
all kraft. Abelco stod med en nyanskaffad 
anläggning i Bengtsfors och en stor nyanställd 
personalstyrka för att möta den fortsatta 
tillväxten. Det var bara att dra i handbromsen. 
2009 föll omsättningen med ca 30 procent 
jämfört med toppåret 2007, men vi på Abelco 
nöjer oss inte med det utan satsar istället. 
 
Nu gör vi oss redo för att vända trenden, då allt 
talar för bättre tider. Jag såsom ägare av 
bolaget har skjutit in 7,4 miljoner kronor till 
Abelco-koncernen i form av aktieägartillskott 
det senaste året. Tillsammans med den 
föreliggande nyemissionen som riktas till 
allmänheten kommer Abelco att ha tillräckligt 
med finansiella muskler för att fortsätta att 
växa. 
 
Vi har även strukturerat om företaget så att 
försäljningen av entreprenadmaskiner numera 
ligger i ett eget dotterbolag. Dessutom har vi 
lyft ut vår nya produkt, Rollertilt, i ett eget 
bolag. Tanken med det är att bygga upp en 
egen organisation för denna produkt, då den 
kommer att säljas inte bara i Sverige och till 
Abelcomaskiner. Vi ser hela Europa som 
marknad och Rollertilten kommer att kunna 
användas på alla mindre grävare oavsett 
fabrikat.  
 
Förhoppningar finns att Rollertilt ska kunna bli 
något riktigt stort, då dess funktionalitet är 
något helt nytt för dessa mindre grävmaskiner. 
Man kan förenklat säga att med Rollertilt får 
maskinen en handled. Tänk dig själv din hand 
utan led, med fingrarna direkt på underarmen! 
Rollertilten öppnar helt nya applikationer och 
konverterar en grävmaskin till en redskaps-

bärare, 
vilket 
ökar 
produktiv
iteten och 
verknings
graden 
markant. 
 
Vad är 
det då 
som har 
gjort det 
möjligt för oss att växa i den takt som vi ändå 
gjort? Framförallt är det att vi säljer direkt till 
slutkund, kapar mellanhänder och håller 
direktkontakt med användaren. Detta har gett 
många nöjda och återkommande kunder som 
kan räkna med snabb service och ett personligt 
bemötande. Dessutom har vi kunnat vara 
offensiva i vår produktutveckling genom att 
lyssna på kunden. 
 
Våra maskiner tillverkas i Kina enligt våra 
svenska specifikationer, vilket gör att vi kan 
sälja dem till ett betydligt lägre pris än våra 
europeiska konkurrenter. Sen ligger det också 
en hel del arbete från mig personligen och 
mina medarbetare i Abelco för att få våra 
kinesiska samarbetspartners att förstå vilka 
krav som ställs på en grävare i Europa, och 
kanske allra helst i Norden. Sakta men säkert 
har vi fått dem att anpassa maskinerna, vilket 
gör att de idag håller en mycket hög standard. 
 
Tittar vi framåt så kommer Abelco att försöka 
bredda utbudet ytterligare. Vi har redan nu 
nyttjat lågkonjunkturen till att ta fram ett 
riktigt bra program av lastmaskiner från 1-21 
ton, som lanseras under 2010-2011. På sikt 
räknar vi med att ta in även lite tyngre 
maskiner. I vilken takt det kommer att ske är 
avhängigt hur vi kan fortsätta att utveckla 
maskinerna så att de håller en god europeisk 
standard. Vi är inte beredda att ge avkall på 
kvalitén. Dessutom styrs ju även vår 
verksamhet av efterfrågan och konjunkturen. 
 
Vill du vara med i ett spännande företag  som 
står inför en ny konjunkturuppgång och fortsatt 
tillväxt, så är du välkommen att teckna aktier i 
Abelco AB. 

 Mikael Andersson 
 VD Abelco AB (publ) 
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Villkor och anvisningar 
 
Emissionsvolym 
Emissionens storlek uppgår till maximalt 
9 000 000 kronor fördelade på 2 000 000 
aktier. Kvotvärdet är 0,10 kronor per aktie.  
 
Teckningskurs 
Priset är 4,50 kronor per aktie. Courtage utgår 
ej. Pre-money värdering på bolaget är 
22 500 000 kronor. 
 
Företrädesrätt 
Emissionen genomförs utan företrädesrätt för 
befintliga aktieägare.  
 
Teckningstid 
Anmälan om teckning kan göras från och med 
den 8 november till och med den 30 november 
2010. Styrelsen förbehåller sig rätten att 
förlänga teckningstiden. 
 
Anmälan 
Teckning skall ske på särskild teckningssedel i 
poster om  1 000 aktier.  Teckningssedel  med-
följer detta memorandum. Ofullständiga eller 
felaktiga teckningssedlar kan komma att 
lämnas utan avseende. Det är endast tillåtet att 
lämna en teckningssedel per person. Vid flera 
inlämnade teckningssedlar gäller den senast 
inlämnade. 
 
Anmälan, som är bindande, skall om inte annat 
framgår av teckningssedeln, sändas till: 
 
Aktieinvest FK AB 
Emissionsservice 
113 89  STOCKHOLM 
 
Tilldelning 
Vid tilldelning kommer styrelsen att eftersträva 
att Abelco får en bred ägarbas. Vid 
överteckning beslutar styrelsen i Abelco om 
tilldelning av aktier vilket innebär att 
tilldelning kan komma att ske med färre antal 
poster än anmälan avser. Tilldelning är inte 
beroende av när under teckningstiden 
teckningssedeln lämnas. 
 
Besked om tilldelning 
När tilldelning fastställts skickas 
avräkningsnota till dem som erhållit 
tilldelning, vilket beräknas ske den 3 december 

2010. De som ej erhållit tilldelning får inget 
meddelande. 
 
Betalning 
Full betalning för tilldelade aktier skall 
erläggas kontant senast fredagen den 10 
december 2010 (likviddagen) enligt instruktion 
på avräkningsnotan. Det innebär att likviden 
skall vara Abelco tillhanda senast på 
likviddagen. Aktier som ej betalas i tid kan 
komma att överlåtas till annan. Ersättning kan 
krävas av de som ej betalt tecknade aktier. 
 
Leverans av aktier 
Abelco är anslutet till Euroclear Sweden AB:s 
kontobaserade värdepapperssystem (fd VPC). 
När betalning erlagts och registrerats, skriver 
Euroclear  ut en VP-avi som visar antalet aktier 
som registrerats på det VP-konto som angivits 
på teckningssedeln. De aktier som betalats 
senast den 10 december 2010, beräknas finnas 
tillgängliga på VP-kontona den 23 december 
2010.  
 
Villkor för genomförande av emissionen 
Lägsta emissionsbelopp för att fullfölja 
emissionen är 5 000 000 kronor.  
 
Abelco kommer innan emissionen fullföljs att 
avsluta de årliga förhandlingarna med sin bank 
avseende det kommande årets kreditramar. För 
att fullfölja emissionen krävs att kreditavtalet 
som löper ut den 31 mars 2011 fortsätter att 
gälla under ytterligare ett år. 
 
Handel på AktieTorget 
Abelco har godkänts av AktieTorgets styrelse 
för upptagande till handel på AktieTorgets 
handelslista under förutsättning att 
spridningskravet för aktien är uppfyllt och 
minimibeloppet i emissionen har emitterats. I 
samband med listningen kommer resultatet av 
emissionen att offentliggöras via ett 
pressmeddelande.  Första handelsdag är 
beräknad till måndag den 27 december 2010. 
 
Handelsbeteckningen kommer att vara ABE. 
ISIN-kod är SE0003617075.  
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Riskfaktorer 
En investering i Abelco utgör en 
affärsmöjlighet, men innebär också risker. 
Dessa kan p.g.a. omvärldsfaktorer och bolagets 
affärsinriktning vara svåra att kvantifiera. Hela 
det investerade kapitalet kan förloras. I företag 
med ringa eller begränsad historik kan risken 
ses som extra stor. För att bedöma företaget är 
det viktigt att beakta de personer som skall 
driva verksamheten, deras bakgrund, samt 
riskprofilen i den verksamhet som skall 
bedrivas. Den som överväger att teckna sig för 
köp av aktier i Abelco bör inhämta råd från 
kvalificerad rådgivare. Nedan redogörs för ett 
antal riskfaktorer som har betydelse för 
bedömningen av företaget och dess aktie. 
Riskfaktorerna är inte framställda i 
prioriteringsordning och gör inte anspråk på att 
vara heltäckande. 
 
Bolagsrisker 
Begränsade resurser 
Abelco är ett litet företag med begränsade 
resurser vad gäller ledning, administration och 
kapital. För genomförandet av strategin är det 
av vikt, att resurserna disponeras på ett för 
bolaget optimalt sätt. Det finns en risk att 
bolagets resurser inte räcker till och att bolaget 
därmed drabbas av finansiellt och operativt 
relaterade problem. 
 
Beroende av nyckelpersoner och 
medarbetare 
Abelco baserar sin framgång på ett fåtal 
personers kunskap, erfarenhet och kreativitet. 
Bolaget är även i framtiden beroende av att 
kunna finna kvalificerade medarbetare. 
Bolaget arbetar hårt med att minska beroendet 
genom en god dokumentation av rutiner och 
arbetsmetoder. 
 
Intjäningsförmåga och kapitalbehov 
Det kan inte uteslutas att det tar längre tid än 
beräknat innan bolaget når de finansiella målen 
som styrelsen satt upp för verksamheten. Det 
kan inte heller uteslutas att Abelco i framtiden 
kan komma att söka nytt externt kapital. Det 
finns inga garantier för att det i så fall kan 
anskaffas på för aktieägare fördelaktiga villkor. 
Ett misslyckande i att generera vinster i 
tillräcklig omfattning kan påverka bolagets 
marknadsvärde. 
 
 

Försäljningsrisk 
Det går inte att med säkerhet fastslå att de 
produkter som företaget utvecklat och säljer får 
det positiva mottagande på marknaden som 
förespeglas i det här memorandumet. 
Kvantiteten av sålda produkter kan bli lägre 
och tiden det tar att etablera sig på marknaden 
kan vara längre än vad bolaget i dagens skede 
har anledning att tro.  
 
Valutarisk 
Abelco påverkas av valutafluktuationer, 
speciellt eurons och den amerikanska dollarns 
värde. Av den anledningen överväger styrelsen 
och ledningen löpande att terminssäkra kursen 
på framförallt dollarn för att därmed minska 
valutarisken.  
 
Politisk risk 
Ofta sägs att Kina är ett politiskt osäkert land, 
men det är styrelsens bedömning att landet 
med nuvarande ledning är stabilt. Det går inte 
att säga vad som händer politiskt i landet på 
lång sikt, men i dagsläget går Kina med rask 
takt mot en allt mer öppen marknadsekonomi 
och förhoppningarna finns om att ett mer 
demokratiskt styre skall etableras.  
 
Marknadsrisker 
Aktiens likviditet 
Abelcos aktie är idag inte likvid. Aktien 
kommer däremot att tas upp till handel på 
AktieTorget under förutsättning att kraven för 
listning uppfylls. Aktien kommer att ägas av 
ett mindre antal aktieägare vilket gör att det 
kan föreligga en risk att aktien inte omsätts 
varje dag. Avståndet mellan köp- och säljkurs 
kan därför vara betydande. Det finns ingen 
garanti för att aktier förvärvade genom 
nyemissionen kan säljas till för innehavaren 
acceptabla nivåer vid varje given tidpunkt. 
 
Kursfall på aktiemarknaden 
Aktiemarknaden kan generellt gå ner av olika 
orsaker såsom räntehöjningar, politiska utspel, 
valutakursförändringar och sämre konjunk-
turella förutsättningar. Aktiemarknaden präglas 
även till stor del av psykologiska faktorer. En 
aktie som Abelcos påverkas på samma sätt 
som alla andra aktier av dessa faktorer, vilka 
till sin natur många gånger kan vara 
problematiska att förutse och skydda sig mot. 
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Bolagsaspekter 
 
Abelco AB (publ), är ett aktiebolag och 
bedriver verksamhet under denna 
associationsform, vilken regleras av 
aktiebolagslagen. Bolaget bildades i Sverige 
och registrerades 2009-01-09 med 
organisationsnummer 556775-2745. Den 
ursprungliga firman var Aktiebolaget 
Grundstenen 124277. Stiftare till bolaget var 
Svenska Standardbolag AB. Nuvarande firma 
registrerades i oktober 2010. 
 
Bolaget är ett publikt aktiebolag och Euroclear 
(VPC)-anslutet, vilket innebär att det är 
Euroclear  som för bolagets aktiebok. Bolaget 
har sitt säte i Bovallstrand, Sotenäs kommun. 
 
Bolaget har inte varit part i några rättsliga 
förfaranden eller skiljedomsförfaranden 
(inklusive ännu ej avgjorda ärenden eller 
sådana som bolaget är medvetet om kan 
uppkomma) under de senaste tolv månaderna, 
och som nyligen haft eller skulle kunna få 
betydande effekter på bolagets finansiella 
ställning eller lönsamhet.  
 
Koncernstruktur 
Abelco AB är ett helägt dotterbolag till Daticit 
AB, org nr 556384-9453. Även efter 
genomförd nyemission kommer Abelco att 
vara en underkoncern till Daticit AB. 
 
Legal struktur 
Abelco är en koncern bestående av ett nystartat 
moderbolag, Abelco AB (publ) och två 
helägda dotterbolag, Abelco Nordic AB och 
AB Rollertilt. 
 

Moderbolaget är beläget i Bovallstrand i 
Bohuslän. I bolaget bedrivs endast 
koncernövergripande verksamhet. 
 
I dotterbolag Abelco Nordic AB, org nr 
556607-3499, bedrivs import, färdigställande  
och försäljning av entreprenadmaskiner, så 
som grävmaskiner och utrustning till dem. 
Bolaget bildades år 2001, dess nuvarande 
verksamhet startade 2003 och är det 
ursprungliga Abelco.  
 
Dotterbolaget AB Rollertilt, org nr 556762-
0314, har till syfte att förse den europeiska 
maskinåterförsäljarmarknaden med mark-
nadens mest flexibla redskap, Rollertilt.  
 
Styrelsen fattade den 10 oktober beslut, med 
stöd av den extra bolagsstämmans beslut 
samma dag, om en nyemission av högst 
2 000 000 aktier med avvikelse från befintliga 
aktieägares företrädesrätt. Nyemissionen är i 
linje med bolagets kapitalanskaffningsplan.  
 
Årsredovisningar och bolagsordning kan 
beställas i pappersform från bolaget eller 
hämtas från bolagets hemsida: 
 
Abelco AB (publ) 
Dinglevägen 81 
456 47  BOVALLSTRAND 
Tel  0531-531 000 
Fax 0523-519 00 
E-post: investor@abelco.se 
www.abelco.se 

 

  
 
 

Styrelsens försäkran 
Memorandumet har upprättats av styrelsen för Abelco AB (publ) med anledning av nyemission och 
upptagande till handel på AktieTorget. Styrelsen för Abelco AB (publ) är ansvarig för innehållet i 
memorandumet. Härmed försäkras att styrelsen vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att 
säkerställa att uppgifterna i memorandumet, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med faktiska 
förhållanden och att ingenting är utlämnat, som skulle kunna påverka memorandumets innebörd.  
 
Bovallstrand den 3 november 2010 
 
Abelco AB (publ) 
 
Nils-Gunnar Aronsson Mikael Andersson Jan Andersson Hans Grunewald 
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Affärsidé och organisation  
 
Abelco säljer under eget varumärke ”Abelco” last- och grävmaskiner direkt till 
slutkund utan mellanhänder vilket leder till korta ledtider samt kostnadsbesparingar 
för slutkund, dessutom säljer bolaget tillbehör till andra grävmaskinsförsäljare i 
Europa. 
 
Verksamhet 
Abelco Nordic AB grundades 2001 och 
började sin verksamhet med import och 
försäljning av entreprenadmaskiner 2004. 
Under hösten 2010 har koncernen 
omstruktureras så att den består av ett 
moderbolag, Abelco AB (publ), och två 
dotterbolag, Abelco Nordic AB och AB 
Rollertilt. Skälet till omstruktureringen av 
koncernen var att skilja på försäljning av 
entreprenadmaskiner och försäljning av 
utrustning. 
 
Moderbolagets verksamhetsbeskrivning enligt 
bolagsordningen är att direkt eller via 
dotterbolag bedriva försäljning av 
entreprenadmaskiner i egna eller hyrda 
fastigheter, samt idka därmed förenlig 
verksamhet. 
 
Antal anställda 
Utöver VD har bolaget för närvarande 15 
personer anställda.  
 
Styrelsens arbetsformer 
Styrelsen väljs på ordinarie årsstämma för ett 
år i taget. Den styrelse som tidigare fanns i 
Abelco Nordic AB valdes på en extra 
bolagsstämma den 10 oktober 2010 även in i  
Abelco AB (publ). Koncernens grundare och 
ägare Mikael Andersson har suttit i styrelsen 
för Abelco Nordic AB sedan bolaget bildades. 
Övriga styrelseledamöter, Jan Andersson, Nils-
Gunnar Aronsson och Hans Grunewald valdes 
in i styrelsen 2007. Nils-Gunnar Aronsson 
utsågs samtidigt till styrelse-ordförande. Jan 
Andersson har suttit med i styrelsen i 
moderbolaget Daticit AB sedan det grundades 
och Nils-Gunnar Aronsson sedan 2005. 
  
Under senaste verksamhetsåren har styrelsen 
årligen haft mellan 6-8 protokollförda 
sammanträden. Under 2010 har styrelsen hållit 
7 protokollförda sammanträden. Enligt plan 
behandlar mötena bland annat budget, 
affärsplaner, expansionsplaner, bokslut, 
investeringar, finansiering, personal samt 

avtalsfrågor. Vid behov hålls ytterligare 
styrelsemöten 
 
Uppförandekoden 
Bolaget tillämpar inte Svensk Kod för 
Bolagsstyrning då bolaget inte har den storlek 
för att koden skall påkallas. Därav följer att 
bolaget inte har någon valberedning eller 
kommitté för att behandla revisions- och 
ersättningsfrågor. Handhavande av dessa 
frågor faller på styrelsen kollektivt. 
 
Lön och ersättningar 
Nedan angivna ersättningar till styrelse och 
VD gäller för deras engagemang i koncernen. 
Beloppen har hitintills belastat Abelco Nordic 
AB. Arvoderingen gäller tills de slutar sina 
uppdrag i koncernen, eller att annat beslutas. 
 
Styrelsearvode utgår med 25 000 kronor till 
vardera ledamot som inte är anställd i bolaget. 
Ordförande fakturerar via eget bolag 63 080 
kronor per år.  
  
Det finns avtal om att lön till VD skall utgå 
med totalt 480 000 kronor per år, exklusive 
sociala avgifter. Inga andra ersättningar än 
sedvanliga resekostnadsersättningar och 
traktamenten utgår. Dessutom tillkommer en 
tjänstepensionsförsäkring om 38 560 kronor 
per år (38 560 kronor). Uppsägningstiden från 
bolagets såväl som VDs sida är sex månader 
enligt anställningsavtalet. 
 
Revisionsarvode utgår mot löpande räkning. 
 
Finansiella mål 
För 2010 beräknas en omsättning något bättre 
än föregående år, men med ett positivt resultat. 
För 2011 och 2012 budgeteras med en 
omsättning på 50 respektive 62 miljoner 
kronor, med ett resultat på 2,0 respektive 3,7 
miljoner kronor.  
 
De långsiktiga finansiella målen för 
verksamheten är att år 2015 nå en omsättning 
på 100 miljoner kronor, med ett resultat på 10 
miljoner kronor.  
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Utdelningspolicy 
Bolaget har inte under tidigare år lämnat någon 
utdelning till aktieägarna. Framtida 
utdelningspolicy bestäms då kassaflödet från 
verksamheten är positivt och företaget har 
resurser att lämna utdelning till ägarna.  
 
Närståendeförhållanden 
Abelcos grundare och tillika VD och 
styrelseledamot Mikael Andersson är bror med 
styrelseledamot Jan Andersson. 
 
Transaktioner med närstående 
Abelco hyr kontorslokaler i Bovallstrand av 
Bottnafjordens KB, som är ett bolag som 
kontrolleras av Mikael Anderssons sambos 
föräldrar. Månadshyran är 25 000 kronor i 
månaden, och är satt utifrån marknadsmässiga 
villkor. 
 
Några transaktioner med närstående förutom 
löner, ersättningar och övrigt som redovisas på 
denna sida föreligger inte. 
 
Aktieägartillskott 
Abelcos nuvarande ägare Mikael Andersson 
har tillskjutit 7,4 miljoner kronor i form av 
aktieägartillskott. Av dessa utgör 5 miljoner ett 
ovillkorat aktieägartillskott, medan 2,4 
miljoner kronor är ett villkorat 
aktieägartillskott. Enligt avtal med bolaget 
skall det villkorade aktieägartillskottet betalas  
 
 
 
 

 
 
 
tillbaka då Abelcokoncernen uppvisar ett 
positivt resultat och kassaflöde, under 
förutsättning att det finns utdelningsbara 
vinstmedel i moderbolaget. Återbetalnings- 
nivån är maximerad till högst 25 procent av det  
villkorade aktieägartillskottet per år, det vill 
säga maximalt 600 000 kronor årligen.  
 
Avtal lokaler 
Abelco har ett köpekontrakt på fastigheten 
Boken 5 i Bengtsfors från den 30 maj 2008 
med ett tilläggsavtal om en hyresperiod fram 
till den 15 december 2010, då fastigheten skall 
lösas med 2 383 334:- . Taxeringsvärdet är 
7 345 000:- (byggnad 6 899 000:-, mark 
446 000:-). Löses inte fastigheten eller avtalet 
inte förlängs övergår det till ett hyresavtal. 
Motpart är Bengtsfors kommun. 
 
Potentiella intressekonflikter  
Ingen av styrelseledamöterna eller ledande 
befattningshavare har några potentiella 
intressekonflikter med Abelco AB där privata 
intressen kan stå i strid med bolagets. 
 
Ingen av styrelseledamöterna, ledande 
befattningshavare eller revisorer i Abelco AB 
har eller har haft någon direkt eller indirekt 
delaktighet i några affärstransaktioner som är 
ovanliga till sin karaktär eller i sina 
avtalsvillkor med bolaget. 
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Styrelse och VD 
 
Nils-Gunnar Aronsson, f 1947. Styrelseordförande 
Fil.kand. från Göteborgs Universitet. Tidigare managementkonsult 
inom Ernst & Young, ledande befattningar vid de kemiska 
industrierna och Hogia i Stenungsund och högskoleadjunkt vid 
Högskolan Väst. Numera i egen verksamhet.  
Aktieinnehav: 0 aktier 
 
 
 

 
 
 
 
 
Mikael Andersson, f 1969. Ledamot och VD 
Grundare och 100 procentig ägare. Mikael har gedigen erfarenhet av 
internationell handel, logistik, försäljning och uppbyggnad av 
organisationer och företag. Har sedan 1986 drivit eget bolag och 
sysslat med handel, agenturverksamhet och import. Mikael är en 
kreativ visionär med drivande ledarstil som för företaget framåt mot 
nya mål. 
Aktieinnehav: 5 000 000 aktier via bolag 
 
 

 
Jan Andersson, f 1955. Ledamot 
Har en lång erfarenhet av försäljning inom byggsektorn. Jan har ett 
stort kontaktnät, god analytisk förmåga utöver ett brett 
affärsmannaskap. Sedan några år driver Jan tillsammans med två 
kollegor ett företag med inriktning på bygg och exploatering. 
Tidigare har Jan även verkat som klubbchef på Sotenäs Golfklubb. 
Jan är äldre bror till Mikael Andersson. 
Aktieinnehav: 0 aktier 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Hans Grunewald, f 1945. Ledamot 
Har erfarenhet från bank och oljeindustrin. I SEB arbetade Hans 
med finansiell rådgivning och utveckling av finansiella tjänster till 
företag. I oljebolaget Preem har han bland annat haft befattningar 
som ansvarig för ekonomi, finans, oljehandel, riskhantering och 
speciella affärsutvecklingsprojekt. 
Aktieinnehav: 0 aktie 
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Ledande befattningshavare 
 
Tomas Andreasson, f 1972. Ekonomiansvarig och Vice VD 
Har mångårig ekonomisk erfarenhet från tillverknings-industrin. 
Senaste befattning som ekonomiansvarig på H-Fönster i Lysekil 
AB, dessförinnan bl.a. ekonomiansvarig på två anrika hotell på 
västkusten. 
Aktieinnehav: 0 aktier 

 
 
 
 

 
Micael Gren, f 1964. Platschef Bengtsfors 
Har lång erfarenhet inom bilindustrin. Har varit anställd i Volvo 
Personvagnar, Lear Corporation och haft egen verksamhet i 
truckbranschen. Befattningar i dessa företag har varit inköpare, 
projektledare och platschef. 
Aktieinnehav: 0 aktier 

 
 
 
 
 
 
 
 

         

 
 
 

Revisor 
 
JDG Revision AB 
Box 604, 451 23  
UDDEVALLA 
Tel: 0522-918 70 
Huvudansvarig revisor är 
Daniel Linsten, Godkänd 
Revisor med examen. Medlem 
av FAR. 
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Händelser i företagets utveckling 
 
Redan på 1980-talet började Mikael Andersson 
att importera datatillbehör från bl a Kina. 1989 
gör han sitt första besök i Kina och stöter på 
flera fabrikat av grävmaskiner som han aldrig 
sett förut. När han tio år senare hyr en 
minigrävare hemma i Bovallstrand börjar han 
fundera på om det inte skulle gå att importera 
sådana från Kina, som han då besökt ett antal 
gånger. 
 
2004 
Abelco Nordic AB börjar verksamheten med 
att importera minigrävare från Kina på allvar, 
namnet föds efter ett systematiskt arbete att 
finna ett namn som börjar på A. Första 
containern med maskiner kommer hem i påsk-
veckan 2004. En hemsida och katalog tas fram.  
 
En bred lansering sker på Maskinexpo på Täby 
Galopp i maj 2004. Succén är ett faktum och 
sex order skrivs. Första årets mål på sålda 
maskiner är nästan uppfyllt. Det blir 26 
maskiner till i orderblocket innan året är slut. 
  
2005 
Tillväxten fortsätter och medarbetare anställs. 
En idé om att även tillverka skopor föds, 
liksom en idé om att lastmaskiner borde ingå i 
utbudet. Lastmaskiner skall balansera 
verksamheten då dessa säljs året om, medan 
marknaden för minigrävare är koncentrerad till 
vår och sommarsäsongen  
 
Utveckling av egna skopor startar. Efter 
sondering i Kina visar det sig att inga 
lastmaskiner håller måttet. Det visar sig att det 
kommer att krävas stora resurser i 
produktutveckling innan de kinesiska 
tillverkarna kan tillverka maskiner enligt 
nordisk standard.  
  
2006 
Egna skopor lanseras i mindre skala. Idén om 
att utveckla och tillverka en egen rollertilt 
börjar gro. Utvecklingen av grävare, lastare 
och tillbehör fortsätter liksom en bredare 
marknadsföring av produkterna genomförs. 
  
2007 
Ett rekordår för Abelco. Grävarna slår igenom 
på allvar och den första lastaren ser dagens 
ljus. Den är i fem tons klassen.  

Det beslutas om att utveckla en egen rollertilt. 
Personal och projektledning för detta anställs.  
  
2008 
Under våren 2008 skrevs förvärvsavtal för 
lokaler från Bengtsfors kommun. Mycket 
ändamålsenliga lokaler på 7 600 m2 inredda för 
verkstadsindustri på en ort med gott om 
arbetskraft inom mekanisk industri. Lokalerna 
i Bengtsfors fungerar som bolagets monte-
ringsverkstad och lager.  Under sensommaren 
skrivs mycket förmånliga finansieringsavtal 
med bolagets bank som säkerställer tillräcklig 
tillgång till kapital i minst 2-3 år.  Samtidigt 
minskar Abelco redan i juni personalen trots 
god orderingång, då ledningen anar en 
minskad försäljning. I september tystnar 
telefonerna. Finanskrisen är ett faktum. 
Bolaget säger upp halva personalstyrkan. 
  
2009 
De ingångna finansavtalen gäller inte längre 
med hänvisning till krisen. Bolaget tvingas 
säga upp i stort sett samtliga anställda. Bolaget 
sparar sig ur krisen, men nyttjar krisen till att 
fortsätta utveckla rollertilten och last-
maskinerna, liksom att förfina grävarna. Ett 
antal rollertiltar levereras med god framgång. 
De första lastmaskinerna i 11 tons klassen 
lanseras och mottages väl. Under sista 
kvartalet är marknaden stabil och relativt 
återhämtad.  
  
2010 
Ett år i konsolideringens tecken då återväxten 
kan skönjas. Bolaget har behov av att öka 
säljkåren samt att öka antalet visnings-
maskiner och bygga upp ett större varulager, 
men dessa resurser saknas. Verksamheten 
löper väl, men präglas av längre leveranstider 
och brist på resurser. Detta till trots lyckas 
bolaget öka försäljningen samt lansera nya 
minilastare och sälja ett antal 11 tons 
lastmaskiner till flera kunder runt om i Sverige.  
En mycket stor aktör köper maskiner och 
omfattande tester utföres på dessa. En potential 
på 100-tals maskiner och mångmiljonorders 
kan vara möjlig. 
 
Rollertiltarna förfinas och görs helt klara för 
serieproduktion. 
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Utvald finansiell information 
 
Den finansiella information som återges nedan är hämtade ur bolagets årsredovisningar för åren 2007, 
2008 och 2009, samt halvårsbokslut ur bolagets räkenskaper. En förenklad kassaflödesanalys för 
samma verksamhetsår har sammanställts med utgångspunkt från bolagets årsredovisningar och 
räkenskaper. Halvårsboksluten och kassaflödesrapporterna är inte granskade av bolagets revisor. 
Informationen är en del av memorandumet som helhet och ska således läsas tillsammans med övrig 
information i memorandumet. Årsredovisningarna är upprättade enligt årsredovisningslagen samt 
uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden. När allmänna råd från Bokföringsnämnden 
saknats har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer och i tillämpliga fall från 
uttalanden av FAR. 
 
Resultaträkning 
 
Belopp i tkr 

2010 
6 mån

2009 
6 mån

2009 
12 mån

2008 
12 mån 

2007 
12 mån

Intäkter 19 330 18 447 34 673 43 062 49 079
Rörelsekostnader 18 852 19 581 -36 524 -42 841 -45 140
Rörelseresultat 478 -1 134 -1 851 221 3 939
Finansiella poster -385 -480 40 -141 -707
Resultat efter fin poster 93 -1 614 -1 811 80 3 231
Årets resultat 93 -1 614 -305 16 1 708
  
Balansräkning  
Belopp i tkr 2010-06-30 2009-06-30 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31
Immateriella anläggningst 2 821 0 2 821 0 0
Materiella anläggningstillg 509 619 552 597 380
Finansiella anläggningstillg 217 0 217 0 0
Omsättningstillgångar 37 086 41 470 32 496 34 395 27 909
Summa tillgångar 40 633 42 089 36 086 34 992 28 289
Eget kapital 2 440 1 037 2 346 2 652 2 636
Obeskattade reserver 0 1 506 0 1 506 1 285
Avsättningar 0 400 0 400 600
Långfristiga skulder 19 916 25 610 21 094 19 133 12 808
Kortfristiga skulder 18 277 13 536 12 646 11 301 10 960
Summa EK och skulder 40 633 42 089 36 086 34 992 28 289
  
Ställda säkerheter 17 000 17 000 17 000 17 000 12 000
Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga Inga
 
Kassaflödesanalys 

 

 
Belopp i tkr 

2010 
6 mån

2009 
6 mån

2009 
12 mån

2008 
12 mån 

2007 
12 mån

Kassaflöde från den 
löpande verksamheten 

 
2 693

 
-5 131

 
3 334

 
-6 736 

 
-17 667

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten 

 
-44

 
-106

 
-1 932

 
-348 

 
-475

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 

 
-462

 
6 477

 
1 961

 
6 325 

 
18 065

Periodens kassaflöde 3 199 1 240 939 -759 -77
Likvida medel vid 
periodens början 

 
985

 
46

 
46

 
805 

 
882

Likvida medel vid 
periodens slut 

 
4 184

 
1 286

 
985

 
46 

 
805
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Nyckeltal  

 2010 
6 mån

2009 
6 mån

2009 
12 mån

2008 
12 mån 

2007 
12 mån

Avkastning på eget kapital, (1) 4 % Neg Neg 2 % 91 %
Avkastning på totalt kapital, (2) 2 % Neg Neg 3 % 14 %
Soliditet, (3) 6 % 6 % 7 % 11 % 13 %
Likvida medel, tkr 4 184 1 286 985 46 805
Kassalikviditet, (4) 95 % 106 % 64 % 43 % 36 %
Balansomslutning, tkr 40 633 42 089 36 086 35 059 28 289
Investeringar, tkr 44 106 1 932 348 475
Utdelning, tkr 0 0 0 0 0
Medelantal anställda 15 18 16 24 19
 

(1) (Resultat efter skatt) / Genomsnittligt justerat eget kapital 
(2) (Rörelseresultat + ränteintäkter) / Genomsnittlig balansomslutning 
(3) Justerat eget kapital / Balansomslutning 
(4) (Omsättningstillgångar – lager) / Kortfristiga skulder 

 
 
Den finansiella informationen gäller Abelco Nordic AB, som är det företag som har bedrivit den operativa 
verksamheten under dessa år. Koncernen i nuvarande struktur med Abelco AB (publ) som moderbolag har 
bildats under hösten 2010. Någon verksamhet har inte bedrivits i moderbolaget och systerbolaget AB Rollertilt 
tidigare. 
 
 
 
Kommentarer till den finansiella informationen 
Intäkter 
Intäkterna i Abelco har sedan 2007 sjunkit från 
49 079 tkr till 34 673 tkr 2009, vilket 
motsvarar en minskning med 30 procent. 
Första halvåret 2008 hade Abelco en mycket 
bra utveckling, men under andra halvåret 
minskade försäljningen drastiskt. Orsaken till 
minskningen var finanskrisen som gjorde att 
kunderna inte investerade i nya maskiner i den 
utsträckning som de gjort tidigare. I grund och 
botten var det bankernas åtstramning som 
omöjliggjorde investeringar i nya entreprenad-
maskiner.  
 
Under första halvåret 2010 har en stabilisering 
av marknaden skett och omsättningen har ökat 
med 5 procent jämfört med motsvarande 
period 2009. Omsättningen uppgick till 19 330 
tkr jämfört med 18 447 tkr 2009. 
 
Kostnader 
I takt med att omsättningen fallit från år 2007 
har även rörelsekostnaderna minskat, vilket 
framförallt härrör sig till varukostnader samt 
en minskning av personalkostnader, då bolaget 

dragit ner på antalet anställda från som mest 24 
personer 2008 till 16 personer år 2009. 
 
Rörelseresultat 
År 2007 hade Abelco ett rörelseresultat på 3 939 
tkr som år 2008 föll till 221 tkr. För 2009 var 
rörelseresultatet negativt, -1 851 tkr, på grund 
av den minskade försäljningen och att 
kostnadsnivån tog tid att anpassa till den lägre 
nivån.  
 
För första halvåret 2010 uppvisar Abelco 
återigen ett positivt rörelseresultat på 478 tkr.  
 
Årets resultat 
Det redovisade resultatet i Abelco var år 2007 
1 708 tkr, 2008 16 tkr och 2009 -305 tkr. Då 
skall betänkas att resultatet har påverkats av 
avsättningar och upplösningar av obeskattade 
reserver. I bokslutet 2007 gjordes en avsättning 
till obeskattade reserver på 845 tkr och 2008 på 
21 tkr. I bokslutet 2009 gjordes däremot en 
upplösning av obeskattade reserver med 1 506 
tkr, vilket ökade resultatet i bolaget med 
motsvarande belopp. 
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Avsättningar till obeskattade reserver är något 
som är tillåtet i de enskilda bolagen, och då 
räkenskapsmaterialet här utgörs av Abelco 
Nordic AB så återfinns det även här. För att få 
en mer korrekt bild av resultatutvecklingen ger 
resultatet efter finansiella poster en mer 
rättvisande bild av utvecklingen. 
 
Resultat efter finansiella poster 
Resultatet efter finansiella poster uppgick 2007 
till 3 231 tkr. På grund av finanskrisens 
inverkningar under andra halvan av 2008 föll 
resultatet efter finansiella poster till 80 tkr för 
2008. Under 2009 fortsatte bolaget att blöda 
under första halvan av året då resultatet 
hamnade på -1 614 tkr. Under andra halvan av 
2009 hade Abelco dragit ner på kostnaderna 
vilket ledde till att resultatet efter finansiella 
poster hamnade på -1 811 tkr. 
 
För första halvåret 2010 har resultatet efter 
finansiella poster vänt till ett positivt resultat på 
93 tkr. 
 
Avkastning på eget och totalt kapital 
Avkastningen på eget kapital var 2007 91 
procent, men föll 2008 till 2 procent. Under 
2009 var avkastningen negativ, men under 
första halvåret 2010 vände avkastningen på eget 
kapital till 4 procent. 
 
Avkastningen på totalt kapital speglar en 
fallande trend från 14 procent 2007 till 3 
procent 2008, för att 2009 vara negativ. För 
första halvåret 2010 har avkastningen på totalt 
kapital varit 2 procent. 
 
Investeringar 
Under 2007 och 2008 gjorde Abelco 
investeringar som uppgick till 475 tkr respektive 
558 tkr, vilket i huvudsak utgjorde maskiner och 
andra tekniska anläggningar samt fordon I 
bokslutet 2009 balanserades 2 821 tkr i 
immateriella tillgångar som utgör utgifter för 
framtagande av Rollertilt. Av dessa härrör 1 600 
tkr till årets investeringar. Investeringar i 
materiella anläggningstillgångar uppgick till 
106 tkr. Dessutom gjordes finansiella 
investeringar på 217 tkr i form av långfristiga 
fordringar. 
 

Under första halvåret 2010 har investeringarna 
uppgått till 44 tkr, och utgör till största delen 
verkstadsutrustning. 
    
Anläggningstillgångar 
De anläggningstillgångar som Abelco AB 
innehar vid halvårsskiftet 2010 är balanserade 
utvecklingskostnader för Rollertilt som uppgår 
till 2 821 tkr, materiella anläggningstillgångar 
som uppgår till 509 tkr och finansiella 
anläggningstillgångar på 217 tkr. 
 
De materiella anläggningstillgångarna utgörs i 
huvudsak av maskiner och andra tekniska 
anläggningar och fordon som används i 
verksamheten. 
 
De finansiella anläggningstillgångarna på 217 
tkr utgörs av långfristiga fordringar. 
 
Avskrivning på de immateriella anläggnings-
tillgångar kommer att påbörjas i samband med 
att dessa börjar serietillverkas. 
 
Omsättningstillgångar 
Omsättningstillgångarna består i huvudsak av 
varulager av maskiner och tillbehör, samt av 
kundfordringar. Vid halvårsskiftet 2010 uppgick 
varulagret till 23 446 tkr (29 626) och 
kundfordringarna till 6 414 tkr (6 445).  
 
2008 uppgick omsättningstillgångarna till 
34 395 tkr, varav 1 221 tkr utgör förutbetalda 
kostnader för produktutveckling av Rollertilt. 
Dessa balanserades i kommande bokslut som 
immateriella anläggningstillgångar. 
 
Eget kapital 
Abelco Nordic AB’s eget kapital uppgick på 
balansdagen den 31 december 2009 till drygt 
2 346 tkr. För koncernens egna kapital hänvisas 
till uppställningen på sida 23 som visar på ett 
eget kapital den 30 september på 9 642 tkr.  
 
Skulder 
Abelco AB hade på balansdagen den 31 
december 2009 långfristiga skulder uppgående 
till 21 094 tkr (19 133), vilka vid halvåret 2010 
var 19 916 tkr.  
 
De kortfristiga skulderna var på balansdagen 
2009 12 646 tkr (11 301), medan de vid 
halvårsskiftet 2010 uppgick till 18 277 tkr.  
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Kassaflöde 
Det stora negativa kassaflödet från den löpande 
verksamheten som Abelco hade 2007 har att 
göra med en omstrukturering av 
bolagsstrukturen. Dessförinnan hade inköp och 
lager skett genom moderbolaget Daticit AB. All 
verksamhet som hade med entreprenadmaskiner 
samlades nu i ett bolag. Det negativa 
kassaflödet finansierades till största delen med 
långfristig skuldsättning.  
 
Under 2008 växte verksamheten kraftigt 
inledningsvis, för att sedan göra tvärstopp, 
vilket fick till konsekvens att bolaget band upp 
ett för stort lager av maskiner och tillbehör, 
vilket påverkade kassaflödet från den löpande 
verksamheten negativt. Genom fortsatt 
upplåning begränsades det negativa kassaflödet 
till 759 tkr. 
 
Genom bland annat minskningar av lagret var 
kassaflödet för 2009 positivt, 3 334 tkr. 
Kassaflödet för investeringsverksamheten var 
istället negativ med -1 932 tkr , vilket delvis 
finansierats med ytterligare långfristig 
upplåning. 
 
Under 2010 har bolaget haft ett positivt 
kassaflöde från såväl den löpande verksamheten 
och vad gäller periodens totala kassaflöde.  

 
Medelantal anställda 
Abelco Nordic AB hade som mest år 2008 24 
personer anställda men har på grund av 
finanskrisens verkningar varit tvungna att 
anpassa personalstyrkan till rådande 
förhållande. Under första halvåret 2010 uppgick 
medelantalet anställda till 15 personer. 
 
Förändring av företagets finansiella ställning 
efter senast lämnad redovisning 
Några större förändringar i Abelco Nordic AB 
har inte skett sedan halvårssiffrorna för 2010 
redovisats. Framöver kommer inte Abelco 
Nordic AB att särredovisas utan det blir 
moderbolaget Abelco AB (publ) och koncernen 
som kommer att ligga till grund för kommande 
rapporter. Under en övergångstid kommer dock 
jämförelsematerial hänvisa till Abelco Nordic 
AB. 
 
Handlingar införlivade genom hänvisning 
Till memorandumet har införlivats genom 
hänvisning till att de finns tillgängliga på 
företagets hemsida följande dokument: de tre 
senaste årsredovisningarna jämte revisions-
berättelser. Dessa finns att hämta på 
www.abelco.se
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Abelco AB 
 
Företagsöversikt 
Abelco är en koncern bestående av ett nystartat 
moderbolag, Abelco AB (publ) och två 
helägda dotterbolag, Abelco Nordic AB och 
Rollertilt AB. 
 

 
 
Moderbolaget är beläget i Bovallstrand i 
Bohuslän. I bolaget bedrivs endast koncern-
övergripande verksamhet. 
 
Abelco Nordic AB 
I dotterbolag Abelco Nordic AB bedrivs 
import, färdigställande av och försäljning av 
entreprenadmaskiner, så som last- och 
grävmaskiner och utrustning till dem. Bolaget 
är det ursprungliga Abelco och startade 
verksamheten 2004. Numera bedrivs största 
delen av verksamheten från monterings-
verkstaden och centrallagret i Bengtsfors.  
Bolaget är idag en av de största leverantörerna 
av minigrävare i Sverige med en omsättning på 
ca 35 miljoner kronor. Försäljningskontor finns 
i Stockholm, Örebro, Göteborg och Jönköping. 

AB Rollertilt  
Dotterbolaget AB Rollertilt har till syfte att 
förse den europeiska maskinåter-
försäljarmarknaden med marknadens mest 
flexibla redskap, Rollertilt. En unik produkt 
som gör det möjligt att svänga skopan på 
grävmaskinen i 360 grader. Abelco har under 
åren successivt utvecklat Rollertilt i olika 
utföranden. Stora interna kostnader har 
löpande tagits över resultaträkningen, men nu 
är produkten färdig att lanseras i Sverige och 
genom återförsäljare i övriga Europa. 
 
Verksamhet 
Genomgående för Abelco är att bolaget köper 
in maskiner och utrustning i Kina av stora och 
kända tillverkare utan mellanhänder, vilket 
leder till korta ledtider och kostnads-
besparingar för slutkunden. Kostnads-
besparingar i alla led och kostnadseffektivitet 
genomsyrar hela företaget, och är ett 
strategiskt beslut som ligger till grund för 
bolagets mål och alla operativa beslut. 
 
Genom flera års delaktighet i produktionen och 
utvecklingen av maskinerna har Abelco drivit 
utvecklingen mot att de fått en standard som 
motsvarar och i många fall är bättre än de 
europeiska konkurrenterna. 

Abelco AB 
(publ) 

Abelco 
Nordic AB 

AB Rollertilt  
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Abelco Nordic AB 
 
Abelco Nordic AB levererar grävmaskiner på 
hjul och band med fokus på maskiner under 15 
tons totalvikt, samt midjestyrda lastmaskiner i 
samma storlekssegment. Maskinerna säljs 
kompletta med tillvalsutrustning efter kundens 
önskemål. 
 
Affärsmodell 
Abelco har knutit till sig Yuchai, som är Kinas 
i särklass största och mest etablerade 
tillverkare av minigrävare, med ensamrätt för 
Sverige. Likaså har bolaget knutit till sig Kinas 
största maskintillverkare XCMG, som 
leverantör för lastmaskiner i Norden. Båda 
dessa företags produkter säljs i Sverige under 
bolagets namn Abelco, vilket gör att det egna 
varumärket stärks. En grundläggande strategi i 
bolagets affärsmodell är att sälja under eget 
varumärke och därigenom minska beroendet 
av enskilda leverantörer. 
 
Abelcos produkter har genomgått en teknisk 
utveckling utan motstycke sedan 2004, då 
grävmaskinerna var klart mer rudimentära. 
Idag är Abelcos maskiner bäst i klassen i flera 
segment. Genomgående tillhör de den absoluta 
toppen i alla segment. Det gäller allt från 
tillförlitlighet, funktion, komfort och 
förarmiljö. Ursprungligen krävdes en hel del 
anpassningar av maskinerna i Sverige för att de 
skulle motsvara den nordiska marknadens 
krav. Genom påverkan från Abelco görs 
numera mycket av anpassningarna redan på 
fabrikerna i Kina, vilket medfört att 
produktionstiden i Sverige har mer än 
halverats. Abelco arbetar aktivt med att 
påverka de kinesiska tillverkarna så att 
maskinerna redan då de lämnar fabriken håller 
en standard som motsvarar marknadens krav. 
 
Abelco importerar och säljer maskinerna själva 
direkt till slutkunden utan mellanhänder, vilket 
leder till kortare ledtider och kostnads-
besparingar för kunden. Kostnadsbesparingar i 
alla led och kostnadseffektivitet genomsyrar 
hela företaget. Det är ett strategiskt beslut som 
möjliggör att Abelco kan sälja sina maskiner 
till priser som konkurrenterna har svårt att 
matcha. Prispressarstrategin är en del i 
strategin som Abelco har för att vinna 

marknadsandelar och därigenom ytterligare 
stordriftsfördelar. 
 
Abelco arbetar på olika sätt för att nå ut till 
kunder. Förutom försäljning från Bovallstrand 
och Bengtsfors så har Abelco försäljnings-
kontor även i Stockholm, Örebro, Göteborg 
och Jönköping. På flera av dessa platser finns 
även servicefunktioner tillgängliga. 
 
En viktig säljkanal är även bolagets webb-
butik, där både nya och begagnade maskiner 
exponeras, jämte hela utbudet av tillbehör. 
 
Abelco arbetar på ett för branschen helt unikt 
sätt då det gäller marknadsföring av 
produkterna. Marknadsföringen har varit och 
skall så även framöver vara mycket omfattande 
med ett brett utbud av olika aktiviteter. 
Annonsering sker i de största entreprenad-
tidningarna samt andra tidningar som har en 
inriktning mot entreprenadmaskiner och 
lastbilar. Förutom vanliga annonser tas 
regelbundet fram egna produktkataloger som i 
många fall bifogas i tidningarna. 
 

 
 
Produktkatalogen fyller även funktionen som 
en kundtidning som via post eller e-mail 
distribueras till bolagets kunder eller i vissa 
fall som DR-utskick till potentiella kunder. 
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Regelbundet genomförs även ”öppet hus 
aktiviteter” på bolagets anläggningar för att 
fånga upp intresserade kunder. Dessutom 
genomförs både höst och vår en Roadshow 
tillsammans med olika samarbetspartners från 
närliggande eller samma bransch. Under 
roadshowen genomförs ett antal nedslag på ett 
stort antal platser så att i princip hela Sverige 
täcks. På en roadshow kan upp till ett par tusen 
besökare komma för att både provköra och 
testa maskiner, och se på tillbehören. 
 
Abelco deltar regelbundet på ett antal mässor 
för att visa upp produktutbudet. Bland annat 
deltar bolaget på Maskinexpo i Barkarby, 
Borgeby Fältdagar och Brunns-borrardagen på 
Steninge Slott i Märsta för att nämna några. 
 
Marknaden 

Minigrävare – xc14 
 
Entreprenadbranschen växer, och förväntas 
hålla sig stabil enligt tillgängliga prognoser. 
Marknaden för minigrävare har sedan 2004 
fram till 2007 vuxit med 50 procent, och 
uppgick då till cirka 800 enheter per år. År 
2008 till 2009 var betydligt svagare år för 

branschen. 2010 växer branschen åter och 
förväntas snart vara i paritet med 2007 års 
volymer. Inom några år förväntas marknaden 
uppgå till 1 000 enheter per år. Abelco har idag 
cirka 15 procent av denna marknad. 
 
Minigrävarbranschen domineras av en handfull 
större aktörer och Abelco är bland de största 
och redan en av de mer välkända. Flera av de 
mindre bolagen närmar sig generationsskifte 
och många har en mycket liten försäljning 
varför mycket talar för att antalet fabrikat 
kommer att minska över tid. En konsolidering 
av branschen kan därför förväntas ske under de 
närmaste åren. Minigrävarmarknaden leds av 
andra aktörer än de för tyngre maskiner.  

Tyngre grävare – xc85D 
 
Marknaden för tyngre grävmaskiner, där 
Abelco just introducerat produkter och satsar 
på en liten marknadsandel, är i sin helhet runt 
800 maskiner per år i Sverige. Granskande 
statistik visar att Volvo, Cat och Hitachi, har 
position 1-3 och därefter kommer, Hyundai, 
Doosan, Case Komatsu samt JCB och en 
handfull aktörer med mindre volymer, i 
fallande storleksordning. Abelco räknar med 
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att under de närmaste åren att endast ta en 
mindre del av denna marknad. 

Lastare 
 
Minilastmaskiner (under 5 ton) är en fragmen-
terad marknad med många aktörer. Störst är 
finska Avant med en försäljning på ett par 
hundra maskiner, tätt följt av tyska Weiderman 
och Schaffer. Totalt är marknaden närmare  
1 000 enheter per år. Abelco räknar med att 
inom 3 år ta minst 10 procent av marknaden.  
Volvo har två modeller av maskiner mellan 4 - 
5 ton men med en begränsad försäljning i 
Sverige. 

Tunga lastmaskiner, över 5 ton, består av 
Volvo med cirka 75 procents marknadsandel, 
Ljungby, CAT CNH, JCB och Komatsu som 
sammantaget har cirka 20 procent, övriga 
aktörer är i dagsläget cirka 5 procent.  
 
Det säljs nästan lika många begagnade 
importmaskiner, primärt av fabrikat Volvo, 
som är ca 3 år gamla. Dessa kommer från 
europeiska hyrmarknader. Abelco erbjuder 
fabriksnya maskiner med fulla  garantier till 
priser som ligger 10-20 procent lägre än dessa 

begagnade och i nivån 40 procent lägre än nya 
maskiner från Volvo, Ljungby och CAT. 
Abelco fokuserar initialt på maskiner runt 10 
ton och på utvalda större kunder samt på de 
allra minsta kunderna typ lantbrukare och 
mindre åkare samt små grustäkter. 
 
För de tyngre lastarna förväntas en 
marknadsandel av Abelcos lastare om ca 10 
procent inom tre år, här spår bolaget att en del 
kunder som traditionellt köper begagnat 
kommer att välja Abelco före en begagnad då 
priserna är helt jämförbara. Tillika har under 
2010 stora och omfattande tester skett i skarpt 
läge hos betydande kunder. Resultaten borgar 
för att volymerna av Abelcos medeltunga 
lastmaskiner i segmentet 10 ton snabbt 
kommer att öka. 
 
Konkurrenter 
Inom alla dessa segment är det ett fåtal större 
aktörer som finns på marknaden och ett flertal 
mindre aktörer. De större aktörerna är helt 
dominerande på marknaden och agerar på 
marknaden med återförsäljarnät och en 
uppbyggd serviceorganisation. Abelcos 
framtida marknadsandelar är beräknade utifrån 
motsvarande marknadsutveckling som Abelcos 
minigrävare har haft och förväntas ha. Att sälja 
minigrävare direkt till slutkund utan 
mellanhänder direkt från fabrik har visat sig 
vara ett framgångsrikt koncept, och förväntas 
anammas lika bra av kunderna i de andra 
segmenten, om inte bättre – då varumärket 
idag inte är ett oprövat kort utan en känd och 
respekterad aktör. 
 
Marknaderna för både minigrävare och tunga 
grävare, samt för minilastare är mycket 
splittrade och konsolideringar är därför mycket 
troligt. Många aktörer har en svag lönsamhet 
då de jobbar med traditionell kanalförsäljning 
med många mellanhänder och få antal enheter 
sålda av varje modell. Konkurrensen får dock 
anses hård. I detta klarar Abelco Nordic AB att 
ligga 15-40 % under marknadspriset och ändå 
bibehålla goda bruttomarginaler. Detta genom 
att tänka annorlunda, kapa led och producera i 
lågkostnadsländer i relativt stora volymer.  
Under 2010 väntas marknaden återhämta sig 
på ett bra sätt samtidigt som flera aktörer har 
stora ekonomiska problem. Den som tar sig 
igenom 2010 kommer att vara vinnare de 
närmaste åren. 
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AB Rollertilt 
 
AB Rollertilt är det företag som säljer tillbehör 
till dels Abelcos grävmaskiner men också till 
konkurrenters grävmaskiner. Denna verk-
samhet är relativt ny, och har tidigare bedrivits 
i mindre skala inom Abelco Nordic AB. Alla 
rättigheter ägs av AB Rollertilt och all 
produktion kommer att ske i bolagets regi.  
 
Genom att dela på verksamheterna blir det 
lättare att marknadsföra och sälja produkterna 
mot konkurrerande maskinleverantörer och på 
andra marknader. På sikt skall denna verk-
samhet etablera sig i stora delar av Europa. 
Tillbehören säljs under bland annat varumärket 
AB-RollertiltTM, som är den nya produkten 
Rollertilt som möjliggör bland annat att rotera 
skopan i 360 grader. 
 
Marknaden för tillbehör till grävare i Europa är 
mycket stor. I Europa, och även i resten av 
världen, sitter en skopa på varje grävmaskin. 
Med ett snabbfäste kan maskinföraren snabbt 
och enkelt byta redskap, och på så sätt bredda 
användningen av maskinen. Man kan dessutom 
montera på en rad andra tillbehör, snabbt och 
smidigt. Därigenom ökar maskinens 
användningsområden och beläggningsgrad 
med upp mot 30 procent genom en mycket 
liten investering. Snabbfästet driver en 
volymförsäljning av skopor och tillbehör, en 
marknad som ännu inte finns i de flesta länder.  
 
AB Rollertilt kommer genom att förfina känd 
teknik kring grävmaskinstillbehör och med 
produktion i stora volymer i lågprisländer 
introducera Rollertilt och tillbehör på den 
svenska marknaden. Dessutom ser AB 
Rollertilt en stor potential i att exportera 
svensk teknik och svensk standard utanför 
Sverige. 
 
Skopor 

 
 
 

Produktlinjen är en komplett serie av 
svenskdesignade skopor, tillverkade i Kina av 

bland annat svenskt stål från Oxelösund. 
Skoporna kan säljas inom hela Europa och 
passar alla grävmaskiner och fabrikat, då de är 
designade enligt nordisk standard.  
 
Hydraulisk planeringsskopa 

 

Marknaden för denna produktserie är mycket 
stor. I exempelvis Tyskland säljs cirka 15 000 
grävmaskiner per år och varje maskin säljs 
enligt tradition med 3 skopor, vilket innebär 
45 000 sålda skopor per år till fabriksnya 
maskiner. Om Rollertilt kan slå sig in och ta 5 
procent av denna marknad innebär det 2 250 
skopor per år. 
 
PowerRollertilt Rollertilt 
 

Tyskland är ett bra exempel men även England 
är intresserade av nordiska produkter liksom 
Italien, Nederländerna, Polen, etc. Potentialen 
är stor men det krävs omfattande marknads-
bearbetning för att nå volymer. 
 
På marknaden för skopor finns idag närmare 
10 leverantörer, varav en handfull är 
dominerande. Affärsmöjligheten ligger i AB 
Rollertilts prisbild och kvalitet. Mycket bra 
kvalitet och design, med nordisk 
standardisering och nordiska egenskaper till ett 
mycket bra pris borgar för framgång. 

 
Under 1980-talet konstruerades den första 
roterande tilten. Många personer utanför 
branschen känner nog fortfarande inte till vad 
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en roterande tilt är för något. Tilten är den 
finurliga handleden mellan grävmaskinen och 
skopan. En anonym produkt som i Norden har 
revolutionerat användandet av grävmaskiner 
men i resten av världen fortfarande är relativt 
okänd. 
 
I Sverige har 90 procent av alla grävmaskiner 
över 5 ton en rollertilt eller motsvarande. I 
övriga Norden är samma siffra ca 70 procent, i 
Tyskland runt 3-5 procent, i övriga Europa 
under 0,5 procent och i världen utanför Europa 
existerar den knappt. De har ännu inte upptäckt 
produkten, men de senaste åren har Europa 
med Tyskland i spetsen fått upp ögonen, i 
Kanada, Italien och Frankrike har produkten 
skapat rubriker och intresse. Detta gör att 
Abelco antar att världsmarknaden för dessa 
redskap kommer att explodera under de 
närmaste 20 åren. 
 
AB Rollertilt har anlitat den ursprunglige 
uppfinnaren till den roterande skopan, för att 
ansvara för produkt-utvecklingen av Rollertilt.  
Han har tillsammans med bolagets tekniker 
utvecklat en världsunik produkt. Lansering har 
skett i mindre skala i Sverige sedan ett år 
tillbaka. Under det närmaste året är produkten 
redo för att lanseras även på export-
marknaderna. 
 

 
 
Med enbart en ”Roller” kan skopan rotera 360 
grader hur många varv som helst. 
 

 
 

 
 
Med en Rollertilt går det att vända skopan åt 
alla håll och rotera den, vilket ökar 
åtkomligheten och effektiviteten i grävandet. 
PowerRollertilt har dubbel tiltvinkel jämfört 
med konkurrenterna, vilket skapar nya 
möjligheter för grävmaskinisten. 
 
 

 
 
Med en Rollertilt går det lätt att applicera en 
gripklo, vilket gör grävmaskinen användbar 
även vid hantering av timmer.   
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Framtidsplaner för Abelco AB (publ) 
 
Återhämtning inledd 
Marknaden för entreprenadmaskiner försvann i 
stort sett när finanskrisen inleddes. Det var inte 
bara Abelco som drabbades hårt, utan även 
globala aktörer som t.ex. Volvo fick se hur 
försäljningen avstannade. Sakta men säkert har 
marknaden kommit igång och återhämtat sig. 
Abelco räknar med att under 2011 nå samma 
omsättning som 2007, och även erövra 
ytterligare marknadsandelar. 
 
Breddning av produktprogrammet 
Hitintills har Abelco nästan uteslutande sålt 
minigrävare. Gradvis kommer bolaget att 
lansera större grävmaskiner och även 
lastmaskiner.  
 
Abelco har även lämnat offert på ett större 
antal maskiner till några enskilda kunder och 
dessa har testköpt maskiner i ett mellan-
segment med positivt resultat. Skulle någon 
eller några av dessa offerter falla väl ut 
kommer bolaget att göra en ordentlig 
inbrytning på denna marknad.  
 
Breddningen av produktprogrammet kommer 
att leda till en betydligt högre omsättning och 
stora skalfördelar i transportkostnader, i 
bolagets monteringsanläggning och sälj-
organisation. 
 

Geografisk breddning 
Abelco har idag inga avsikter att bredda den 
geografiska marknaden utanför Skandinavien 
för entreprenadmaskinerna. När det gäller 
dotterbolaget AB Rollertilt så kommer denna 
verksamhet att breddas till försäljning i första 
hand i de övriga nordiska länderna, men även i 
valda europeiska länder.  
 
De nya marknaderna är väsentligt större än den 
svenska, vilket gör att omsättningen kan öka 
betydligt om och när försäljningen kommer 
igång. Samtidigt så är en satsning på 
exportmarknaderna även förknippat med en hel 
del kostnader. 
 
Ökade volymer inom tillbehör till 
entreprenadmaskiner så som skopor och 
Rollertilt ger mycket stora skalfördelar inom 
framförallt tillverkningen, vilket ger stora 
resultatmässiga effekter. Med den största delen 
av tillverkningen i Kina kommer prisbilden för 
dessa tillbehör att vara bra, vilket kommer att 
underlätta bolagets möjligheter att ta 
marknadsandelar. 
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Bakgrund till nyemission och framtida kapitalbehov 
 
Abelco Nordic AB är ett företag som startade 
sin verksamhet 2004 och som framförallt varit 
verksamt inom import och försäljning av 
minigrävare. I år ändrades koncern-strukturen 
genom att ett nytt moderbolag bildades, 
Abelco AB (publ). Även ett nytt dotterbolag 
till Abelco AB (publ) har bildats, AB 
Rollertilt, med verksamhet inom utveckling, 
tillverkning och försäljning av tillbehör till 
entreprenad-maskiner. 
 
Bakgrund och motiv till nyemission och 
listning 
Styrelsen för Abelco AB har valt att 
genomföra en nyemission med avvikelse från 
befintliga aktieägare i syfte att stärka bolagets 
ekonomiska resurser. Emissionen är en publik 
emission som vänder sig till såväl privata som 

institutionella investerare. Efter genomförd 
emission kommer aktien att listas på 
AktieTorget. Skälen för att genomföra 
emissionen och den efterföljande listningen är 
att: 
 
• Förstärka det befintliga rörelsekapitalet. 
• Säkerställa att bolaget har tillräckliga 

finansiella resurser för att kunna 
genomföra den tillväxtplan som styrelsen 
tagit fram. 

• Öka synligheten och trovärdigheten hos 
bolaget som en långsiktig och stabil 
partner till sina kunder, leverantörer och 
samarbetspartners. 

• Ge de nya investerarna en god värde-
utveckling på sin investering i en likvid aktie.

Abelco - Koncernen 
 

 

Kapitalstruktur 

Belopp i tkr            30 september 2010 

Kortfristiga skulder 

-  mot borgen 0 

-  mot säkerhet 0 

-  blancokredit 8 348 

Summa kortfrisiga skulder 8 348 

Långfristiga skulder 

-  mot borgen 300 

-  mot säkerhet  
(företagsinteckning) 14 196 

-  blancokredit 420 

Summa långfristiga skulder 14 916 

Eget kapital 

-  Aktiekapital 1001 

-  Bundna reserver 330  

-  Fritt eget kapital 9 212 

Eget kapital 9 642 

                                                 
1 En nyemission genomfördes i oktober 2010 som 
ökade aktiekapitalet till 500 000 kronor. 

Nettoskuldsättning 

Belopp i tkr 30 september 2010 

Summa likvida medel 1 270 

Kortfristiga fordringar 5 941 

-  Kortfristiga bankskulder 0 

-  Kortfristig del av  
långfristig skuld -304 

-  Andra kortfristiga skulder -8 044 

Kortfristiga skulder -8 348 

Netto kortfristiga skulder -1 137 

Långfristig skuldsättning -14 916 

Nettoskuldsättning -16 053 
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Rörelsekapitalförklaring 
Abelco AB med dess antagna affärsplan har i 
dagsläget inte tillräckligt rörelsekapital för att, 
under den kommande tolvmånadersperioden, 
fullgöra bolagets förpliktelser i takt med att de 
förfaller. 
 
Nyemission 
Företagets styrelse har utifrån bemyndigandet 
på den extra bolagsstämman den 10 oktober 
2010 beslutat om att genomföra en nyemission. 
Syftet med emissionen är att få resurser för att 
expandera verksamheten utöver nuvarande 
nivå. Dessutom vill styrelsen bredda 
aktieägandet för att lista aktien på AktieTorget 
och därigenom få en daglig handel i aktien. 
 
Nyemissionsbeloppet beräknas tillföra bolaget 
9 000 000 kronor före emissionskostnader, 
8 000 000 kronor efter emissionskostnader på 
1 000 000 kronor, om emissionen tecknas fullt 
ut. Vid den lägre emissionsnivån beräknas 
kostnaden till 800.000 kronor. 
 
Av emissionslikviden skall 4 000 000 kronor 
användas till att stärka Abelcos befintliga 
rörelsekapital. Ytterligare 2 000 000 kronor för 
att kunna expandera verksamheten inom 
entreprenadmaskiner, då denna verksamhet är 

relativt kapitalintensiv, med kapitalbindning i 
transport och lager av maskiner från Kina till 
Sverige. 
 
2 000 000 kronor av emissionslikviden beräk-
nas åtgå för att bygga upp verksamheten med 
försäljning av tillbehör till entreprenad-
maskiner i AB Rollertilt i Sverige och övriga 
Norden. 
 
Framtida kapitalbehov 
Styrelsen för Abelco gör bedömningen att med 
emissionen på 9 000 000 kronor är kapital-
tillskottet tillräcklig för att nå de mål som har 
satts upp, under förutsättning att nuvarande 
kreditramar med bolagets bank kvarstår. 
Abelco kommer innan emissionen fullföljs 
avsluta de årliga förhandlingar med sin bank 
avseende de framtida kreditramarna. 
 
Skulle nuvarande emission inte bli fulltecknad 
kommer bolaget att utvecklas i en lång-
sammare takt än beräknat. Det kan innebära att 
försäljningsaktiviteterna kan komma att 
senareläggas och behov att genomföra 
ytterligare kapitalanskaffning genom 
nyemission kan föreligga, dock inte inom det 
närmaste året. 

 
Abelco´s monter MaskinExpo 2010 
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Aktieägare 
 
Före emission 
 
Aktieägare 
 Antal aktier Antal röster Andel röster 
Mikael Andersson, via bolag 5 000 000 5 000 000 100,0 % 
Totalt 5 000 000 5 000 000 100,0 % 
 
Alla aktier i bolaget har samma röstvärde. Det finns inga optioner eller konvertibla skuldbrev utställda. 
 
 
Efter emission 
 
Aktieägare 
 Antal aktier Antal röster Andel röster 
Mikael Andersson, via bolag 5 000 000 5 000 000 71,4 % 
Föreliggande nyemission 2 000 000 2 000 000 28,6 % 
Totalt 7 000 000 7 000 000 100,0 % 
  
Det finns inga förbindelser från befintliga aktieägare eller andra garanter för genomförandet av 
emissionen. Grundaren till bolaget har för avsikt att under överskådlig framtid vara kvar som 
huvudägare och aktivt bidra till uppbyggnad av bolaget. Av den orsaken har han ingått ett avtal med 
bolaget om att inom 24 månader inte avyttra mer än 20 procent av sitt aktieinnehav. 

 
 
Aktiekapitalets utveckling 
 
Händelse Ökning Totalt Ökning av  Totalt Kvot- 
 antal aktier antal aktier aktiekapital aktiekapital värde 
2009 Bolagets bildande 1 000 1 000 100 000 100 000 100,00 
2010 Nyemission 4 000 5 000 400 000 500 000 100,00 
2010 Split 4 995 000 5 000 000 0 500 000 0,10 
2010 Föreliggande nyemission 2 000  000 7 000 000 200 000 700 000 0,10 
 7 000 000  700 000 
 
Samtliga aktier förutom den föreliggande nyemissionen är fullt betalda, med kontanta medel.  
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Information om de aktier som erbjuds 
 
Aktiekapitalet i Abelco AB (publ) uppgår före 
nyemissionen till 500 000 kronor, fördelat på 
5 000 000 aktier. Efter genomförd nyemission 
av 2 000 000 aktier kommer aktiekapitalet att 
uppgå till 700 000 kronor. Enligt den 
nuvarande bolagsordningen kan aktieantalet i 
bolaget uppgå till maximalt 20 000 000 aktier.  
 
Samtliga aktier har lika rätt till utdelning och 
del i bolagets vinst och andel i tillgångar vid en 
likvidation, samt berättigar till en röst. 
Aktieägare i bolaget har företrädesrätt vid 
emission, i proportion och slag, till befintligt 
innehav. Aktierna är upprättade enligt svensk 
rätt och denominerade i svenska kronor.  
 
Aktiebok 
Företagets aktiebok kontoförs av:  
Euroclear Sweden AB, Box 7822, 103 97  
STOCKHOLM, (fd VPC), som registrerar 
aktierna på den person som innehar aktierna. 
 
Handelsbeteckning 
Handelsbeteckningen kommer att vara ABE. 
ISIN-kod är SE0003617075.  
 
Utdelning  
Alla aktier har lika rätt till utdelning. De nya 
aktierna medför rätt till utdelning från och med 
räkenskapsåret 2010. Eventuell utdelning 
beslutas av och betalas ut efter ordinarie 
årsstämma. Utbetalning av eventuell utdelning 
ombesörjs av Euroclear. Avdrag för preliminär 
skatt ombesörjs normalt av Euroclear eller, 
beträffande förvaltar-registrerade aktier, av 
förvaltaren. Rätt till eventuell tilldelning 
tillfaller den som vid fastställd avstämningsdag 
har rätt till deltagande i bolagsstämman, dvs 
var registrerad som ägare i den av Euroclear 
förda aktieboken. Aktieägare har rätt till andel 
i överskott vid en eventuell likvidation i 
förhållande till det antal aktier som 
innehavaren äger. 
 
I det fall någon aktieägare inte kan nås genom 
Euroclear kvarstår dennes fordran på utdel-
ningsbeloppet mot bolaget och begränsas 
endast genom regler om preskription. Vid 
preskription tillfaller beloppet bolaget. 
  
Det föreligger inga restriktioner för utdelning 
eller särskilda förfaranden för aktieägare 

bosatta utanför Sverige och utbetalning sker 
via Euroclear på samma sätt som för aktieägare 
bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är 
skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår 
dock normal svensk kupongskatt (se sida 29, 
Skatteaspekter i Sverige). 
 
Utspädningseffekter 
Samtliga aktier som erbjuds i erbjudandet ingår 
i den nyemission som bolaget genomför. Det 
sker därmed ingen försäljning av befintliga 
aktier. För befintliga aktieägare som inte 
tecknar sig i föreliggande emission uppstår en 
utspädningseffekt om totalt 2 000 000 ny-
emitterade aktier, vilket motsvarar ytterligare 
cirka 40 % aktier i Abelco om emissionen 
fulltecknas. 
 
Övrig information om aktierna 
Bolagets aktier kan fritt överlåtas på annan 
part. Aktierna är ej föremål för erbjudande som 
lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller 
lösningsskyldighet. Bolagets aktie har ej heller 
varit föremål för offentligt uppköpserbjudande 
under det innevarande eller föregående 
räkenskapsåret. För att ändra aktieägarnas rätt i 
bolaget krävs ett bolagsstämmobeslut med 
kvalificerad majoritet. 
 
Värdering av aktierna 
Värderingen som ligger till grund för 
emissionskursen i erbjudandet bygger på 
nedlagda investeringar gjorda av bolaget samt 
styrelsens bedömning av marknadspotential 
och förväntad avkastning. Bedömningen 
grundar sig på den förväntade framtida 
försäljningsnivån och de ekonomiska budgetar 
som ligger till grund för den planerade 
expansionen av verksamheten. Styrelsen gör 
den samlade bedömningen att teckningskursen 
4,50 kronor, vilket ger en pre money-värdering 
om 22 500 000 kronor, utgör en skälig 
värdering av bolaget utifrån dagens 
marknadssituation.  
 
Emissionsgaranter 
Det föreligger inga garantier för genom-
förandet av pågående nyemission.  
 
Likviditetsgarant 
Bolaget har inget avtal med någon part om att 
garantera likviditeten vid handel i aktien.  



 

 27

Bolagsordning 
 
Org.nr 556775-2745 
 
Lydelse efter extra bolagsstämma den 10 oktober 2010 
 
 
§ 1 Firma 
Bolagets firma är Abelco AB. Bolaget är publikt (publ). 
 
§ 2 Säte 
Styrelsen skall ha sitt säte i Bovallstrand. 
 
§ 3 Verksamhet 
Bolagets verksamhet är att bedriva försäljning av entreprenadmaskiner i egna hyrda fastigheter eller 
via dotterbolag, samt idka därmed förenlig verksamhet. 
 
§ 4 Aktiekapital 
Aktiekapitalet skall vara lägst 500.000 kronor och högst 2.000.000 kronor. 
 
§ 5 Antalet aktier 
Antalet aktier skall vara lägst 5.000.000 aktier och högst 20.000.000 aktier. 
 
§ 6 Styrelse 
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst fem suppleanter. Ledamöterna 
och eventuella suppleanterna väljes årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa 
ordinarie bolagsstämma. 
 
§ 7 Revisor 
För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsen och verkställande direktörens förvaltning 
skall en eller två revisorer med eller utan suppleanter utses eller ett registrerat revisionsbolag. 
 
§ 8 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens 
Industri. I fall som anges i 7 kap 23§ första stycket andra meningen i aktiebolagslagen skall dessutom 
skriftlig kallelse sändas till varje aktieägare vars postadress är känd för bolaget. 
 
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen 
kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse 
till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. 
 
§ 9 Anmälan till stämma 
Aktieägare får delta i bolagsstämman endast om vederbörande anmäler detta till bolaget senast den 
dag som anges i kallelsen till stämman. Den dagen får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, 
midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. 
 
Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren till bolaget anmäler 
antalet biträden på det sätt som angetts ovan. 
 



 

 28

§ 10 Årsstämma 
Årsstämma skall hållas en gång årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Vid 
årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling: 
 
1. Val av ordförande vid stämman. 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
3. Godkännande av dagordning. 
4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna protokollet. 
5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad. 
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall 

koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 
7. Beslut 

a) om fastställelse av resultat- och balansräkningen samt i förekommande fall 
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning; 

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen; 

c) om avstämningsdag, för det fall stämman beslutar om vinstutdelning; 
d) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer. 

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna 
9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisor(er) samt eventuella revisorssuppleanter 
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller 

bolagsordningen. 
 
Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, 
utan begränsning i röstetalet. 
 
§ 11 Räkenskapsår 
Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår. 
 
§ 12 Avstämningsförbehåll 
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om 
kontoföring av finansiella instrument. 
 
Abelco´s monter MaskinExpo 2008 
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Skatteaspekter i Sverige 
Inledning 
Följande sammanfattning av skattekonse-
kvenser för investerare, som är eller blir 
aktieägare i Abelco AB (publ) genom denna 
nyemission, 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. 
 
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 utdel-
ningen utgör skattepliktig inkomst av 
näringsverksamhet. Skattesatsen är för när-
varande 26,3 procent. 
 
För svenska aktiebolag och ekonomiska 
föreningar föreligger skattefri utdelning på så 
kallade näringsbetingade aktier. Noterade 
andelar anses näringsbetingade under 
förutsättning att andelsinnehavet 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 
Genomsnittsmetoden – Vid avyttring av aktier i 
Abelco AB (publ) 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 anskaffningskostnader 
och hänsyn taget till inträffade förändringar 

(såsom split eller fondemission) avseende 
innehavet. Som ett alternativ till genomsnitts-
metoden kan ifråga om marknadsnoterade 
aktier den s.k. schablonregeln användas. Denna 
regel innebär att omkostnadsbeloppet får 
beräknas till 20 procent av försäljningspriset 
efter avdrag. 
 
Privatpersoner – 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 investeringsfonder 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 upp-
kommer ett underskott i inkomstslaget kapital, 
medges reduktion av skatten på inkomst av 
tjänst och näringsverksamhet samt fastighets-
skatt 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 – Juridiska personer utom 
dödsbon beskattas för kapitalvinster i inkomst-
slaget näringsverksamhet för närvarande till 
skattesatsen 26,3 procent. Vinsten beräknas 
dock enligt vanliga regler. 
 
Kapitalförluster på aktier, som innehas som 
kapitalplacering, får endast kvittas mot 
kapitalvinster på aktier och aktierelaterade 
instrument. Om vissa villkor är uppfyllda kan 
förlust även kvittas mot kapitalvinster på aktier 
och aktierelaterade instrument som uppkommit 
i bolag inom samma koncern, under förut-
sättning att koncernbidragsrätt föreligger. En 
inte utnyttjad förlust får utnyttjas mot kapital-
vinst på aktier eller aktierelaterade instrument 
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 
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andelarna blivit näringsbetingade hos inne-
havaren.  
 
Fåmansaktiebolag – För fåmansaktiebolag 
gäller särskilda regler. Dessa berör dock endast 
sådana aktieägare eller närstående denne, som 
är verksamma i bolaget i betydande omfatt-
ning. Beskrivningen av prospektet avser endast 
fall där ägaren är passiv, och dessa särskilda 
regler behandlas därför inte närmare här. 
 
Arvs- och gåvobeskattning 
Arvs- och gåvobeskattningen är sedan 17 
december 2004 slopad, varpå ingen arvs- eller 
gåvobeskattning 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 dubbelbeskattningsavtal. 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 
Sweden AB, som svarar för att kupongskatt 
innehålls. I de fall aktier är förvaltar-
registrerade, svarar förvaltaren för kupong-
skatteavdraget.  
 
 
 
 
 
 

Komplett förteckning av styrelsens och ledningens 
samtliga uppdrag under de senaste fem åren 
 
 
Namn Org nummer  Befattning Tid 
Mikael Andersson  Ledamot, VD 
Daticit AB 556384-9458 Ledamot, VD 
Data IT i Kungshamn AB 556489-6461 Ledamot, VD 94-07-27 – 06-10-18 
Virtual Reality Sotenäs AB 556549-4670 Ledamot 99-02-04 – 06-02-22 
Tiltroller AB 556575-8496 Ordförande 08-07-09 – 
  Ledamot 07-10-15 – 08-07-09 
Abelco Nordic AB 556607-3499 Ledamot, VD 02-10-24 – 
Cavatera AB 556681-0338 Ordförande 05-09-01 – 07-02-20 
Rollertilt AB 556762-0314 Ledamot 08-07-09 – 
Abelco AB (publ) 556775-2745 Ledamot, VD 10-10-10 – 
  Ledamot 09-05-08 – 10-10-10 
Elda Eletronik & Data 690630-5013-001 Innehavare                –  08-12-15 
Bottnafjordens Fastighets KB 969652-4488 Delägare 98-08-26 – 10-06-18 
 
I samtliga ovanstående företag har eller har Mikael Andersson under de senaste fem åren haft, en 
direkt ägarandel som överstiger tio procent. 
 
  
Nils-Gunnar Aronsson  Styrelseordförande 
Golv till Tak i Stenungsund AB 556199-8252 Ordförande 09-06-22 – 
Daticit AB 556384-9453 Ordförande 05-05-02 – 08-08-18 
Aliatool AB 556409-4521 Ordförande 03-07-28 – 
Powertools Sweden AB 556422-4664 Ledamot 03-07-16 – 07-12-13 
Bovallstrandsdörren AB 556448-8343 Ordförande 05-04-04 – 
Ekonomi- och Marknadskonsult i 
Göteborg AB 556457-0165 Ledamot 92-12-18 – 
Bore Tech AB 556578-2637 Ordförande 05-11-02 – 08-04-18 
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Nolfelt & Co AB 556582-4215 Ordförande 08-09-25 – 10-08-05 
  Suppleant 00-01-11 – 08-09-25 
Abelco Nordic AB 556607-3499 Ordförande 07-08-20 – 
Starke ARVID AB 556614-6808 Ordförande 03-07-28 – 
Cavatera AB 556681-0338 Ledamot 05-09-01 – 07-02-20 
Storrun Vindkraft AB 556697-5313 Ordförande 06-08-10 – 07-01-04 
Abelco AB (publ) 556775-2745 Ordförande 10-10-10 – 
Revenew Garden AB 556784-9830 Ordförande 09-08-07 – 
FMI-Europe AB 556809-4782 Ordförande 10-06-29 – 
Projektcoaching &  
-managementkonsult MH 302104-6002-001 FÖ 00-11-22 – 
 
I följande företag har eller har Nils-Gunnar Aronsson under de senaste fem åren haft, en direkt 
ägarandel som överstiger tio procent: 
Ekonomi- och Marknadskonsult i Göteborg AB 
 
Hans Grunewald  Styrelseledamot 
Abelco Nordic AB 556607-3499 Ledamot 07-08-20 – 
Abelco AB (publ) 556775-2745 Ledamot 10-10-10 – 
Bostadsrättsföreningen Lorensberg 5:10 769602-6496 Ledamot 09-03-19 – 
Riskout 450203-1950-001 Innehavare 07-02-13 – 
 
 
 
Jan Andersson  Styrelseledamot 
Deltronic Security AB 556096-8348 Suppleant 
Daticit AB 556384-9453 Suppleant 04-03-24 – 
  Ledamot                – 04-03-24 
Abelco Nordic AB 556607-3499 Ledamot 07-08-20 – 
Plan & ByggLaget i Bohuslän AB 556750-1902 Ledamot, VD 08-01-22 – 
Rollertilt AB 556762-0314 Suppleant 08-07-09 – 
Abelco AB (publ) 556775-2745 Ledamot 10-10-10 – 
   09-05-08 – 10-10-10 
KB Vegaverner 916896-2729 Delägare  
   
                              
I följande företag har eller har Jan Andersson under de senaste fem åren haft, en direkt ägarandel som 
överstiger tio procent:  
Plan & ByggLaget i Bohuslän AB 
                                                                    
Ingen av de i styrelsen ingående ledamöterna eller de ledande befattningshavarna under de senaste fem 
åren dömts i bedrägerirelaterade mål, drabbats av myndigheters sanktioner eller anklagelser, eller 
förbjudits av domstol att ingå som medlem av bolagets förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan, 
eller från att ha en övergripande funktion hos bolaget. Eventuella konkurser, likvidation eller 
konkursförvaltning framgår av sammanställningen. Inga styrelseledamöter eller personer som ingår i 
ledningen anses ha privata intressen som står i strid med bolagets intressen.  
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Handel i aktien 
AktieTorget är ett värdepappersinstitut och har Finansinspektionens tillstånd att driva 
handel med värdepapper. Genom avtal med Stockholmsbörsen använder 
AktieTorget fondbörsens handelssystem INET. Det innebär är den som vill köpa och 
sälja aktier som är listade på AktieTorget använder sin vanliga bank eller 
fondkommissionär. Aktiekursen från bolag på AktieTorget går att följa i realtid hos de 
flesta Internetmäklare och på hemsidor med finansiell information. Aktiekurserna 
finns även att följa på Text-TV, i dagstidningarna och på www.aktietorget.se. 

Abelco AB (publ) 
Dinglevägen 81   Fax: 0523 – 519 00 
456 47 BOVALLSTRAND  E-post investor@abelco.se 
Tel: 0531 – 531 000   www.abelco.se 


