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Definitioner 
RW Capital, Bolaget eller Koncernen  RW Capital AB (publ), organisationsnummer 556575-4537, 
  inklusive dotterbolag om inte annat framgår av sammanhanget 

Dotterbolaget Runaware Inc.  

Mangold  Mangold Fondkommission AB 

Erbjudandet  Förestående företrädesemission av aktier som närmare beskrivs i detta Prospekt 

Prospektet  Detta Prospekt 

SEK, TSEK, MSEK  Svenska kronor, tusen svenska kronor, miljoner svenska kronor 
USD, MUSD Amerikanska dollar, miljoner amerikanska dollar 
GBP Brittiska pund 
EUR Euro 

 

Disclaimer 
Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som 
följer av svensk rätt och Prospektet får därför inte distribueras i något land där distributionen eller erbjudandet kräver sådan åtgärd eller 
strider mot regler i sådant land. Varken teckningsrätterna, de betalda tecknade aktierna eller de nya aktierna har registrerats eller kommer 
att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller någon provinslag i Kanada och 
får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i Amerikas Förenta Stater eller i Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan 
persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada. Tvist 
rörande Erbjudandet enligt detta Prospekt skall avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt. Detta Prospekt har godkänts av 
och registreras vid Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 § och 26 § lagen (1991:980) om handel med finansiella 
instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i Prospektet är riktiga 
eller fullständiga. 

Generell information 
Detta prospekt (”Prospektet”) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och Kommissionens 
förordning (EG) nr 809/2004 (Prospektförordning). Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen (”FI”). Prospektet har 
upprättats med anledning av förestående nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Erbjudandet”). All 
information 
som lämnas i Prospektet bör noga övervägas, i synnerhet med avseende på de specifika förhållanden som framgår i avsnittet ”Risker” och 
som beskriver vissa risker som en investering genom teckning av aktier i Bolaget kan innebära.  

Uttalanden om framtiden  
Detta Prospekt innehåller uttalanden av framåtriktad karaktär som återspeglar styrelsens nuvarande bedömning avseende framtida 
händelser och finansiell utveckling. Sådana framtidsinriktade uttalanden förekommer främst i avsnitten RW Capital i korthet, Riskfaktorer, 
Prognos och framtidsutsikter, Kommentarer till den finansiella utvecklingen samt Verksamheten. Orden ”avser”, ”ämnar”, ”förväntar”, 
”skall”, ”kan”, ”anser”, ”bedömer”, ”borde”, ”förutser”, ”planerar” och liknande uttryck anger att det är fråga om framåtriktade 
uttalanden. Även om styrelsen anser att de förväntningar som återspeglas i framåtriktade uttalanden är rimliga, kan inga garantier lämnas 
att dessa förväntningar kommer att infrias. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast Bolagets bedömningar och antaganden vid 
tidpunkten för Prospektet. Läsaren uppmanas att ta del av den samlade informationen i Prospektet och samtidigt ha i åtanke att framtida 
resultat, utveckling eller framgångar kan komma att skilja sig väsentligt från Bolagets förväntningar. Bolaget gör inga utfästelser att 
offentligt uppdatera eller revidera framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller annat utöver vad som 
krävs enligt lag och enligt Aktietorgets regelverk. 

Branschfakta och information från tredje part  
RW Capital har inte kontrollerat siffror, marknadsdata eller annan information som tredje part har använt i sina studier, varför styrelsen i 
RW Capital inte påtar sig något ansvar för riktigheten för sådan i Prospektet intagen information. Ingen tredje part enligt ovan har, såvitt 
styrelsen känner till, väsentliga intressen i RW Capital. Informationen som ingår i Prospektet har återgivits korrekt, och såvitt styrelsen i 
RW Capital känner till har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Viss 
finansiell och annan information som återfinns i ett antal tabeller i detta Prospekt har avrundats för att underlätta för läsaren. Därför kan 
summan av siffrorna i en tabell skilja sig från den totala summa som anges i tabellen.  
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2. Riskfaktorer 
Investeringar i aktier är förenat med risktagande. Ett antal faktorer utanför RW Capitals kontroll, 
liksom ett antal faktorer vars effekter RW Capital kan påverka genom sitt agerande, kan komma att 
få en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning eller 
medföra att värdet på Bolagets aktier minskar. Nedan redogörs för ett antal risker som Bolagets 
aktier är exponerade för. Riskerna är inte rangordnade och gör inte anspråk på att vara heltäckande. 
Ytterligare risker och osäkerheter som RW Capital för närvarande inte känner till kan också komma 
att utvecklas till viktiga faktorer som påverkar Bolaget. Utöver information som framkommer i 
Prospektet bör därför varje investerare göra en allmän omvärldsbedömning och sin egen bedömning 
av varje riskfaktor och dess betydelse för Bolagets framtida utveckling. 

Risker relaterade till Bolagets aktie 

ÄGARE MED BETYDANDE INFLYTANDE 

De tio största ägarna i RW Capital kontrollerar 69,4 % av Bolaget innan Erbjudandet och, givet att 
företrädesrätten utnyttjas till fullo av alla aktieägare, samma procenttal efter Erbjudandet, givet att 
alla aktier tecknas. Denna koncentration av ägandet kan vara till nackdel för övriga aktieägare om 
dessa har andra intressen än de tio största ägarna. Exempelvis kan aktiekursen komma att påverkas 
negativt om investerare ser nackdelar med att äga aktier i företag med en stark ägarkoncentration. 

HANDEL MED ICKE-BÖRSNOTERADE AKTIER 

En placering i ett bolag vars aktier handlas på AktieTorget eller liknande marknadsplats kan vara mer 
riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. 

AKTIEKURSEN KAN VARA VOLATIL OCH SJUNKA VÄSENTLIGT 

Kursen för aktier som börjar säljas på en marknadsplats kan vara volatil under en period efter det att 
handeln i aktien påbörjas. Därutöver kan även aktiemarknaden i allmänhet reagera med extrema 
kurs- och volymfluktuationer som inte alltid är relaterade eller proportionerliga till det operativa 
utfallet hos enskilda bolag. En investering i Bolagets aktier kan helt eller delvis gå förlorad. Inga 
garantier kan lämnas avseende aktiernas framtida värdeutveckling eller direktavkastning. 

LIKVIDITETEN I AKTIEN KAN VARA BEGRÄNSAD 

Marknadsnoterade aktier i mindre bolag har sämre likviditet jämfört med börsnoterade aktier. Detta 
gäller också för RW Capital. Historiskt har likviditeten i RW Capitals aktie varit begränsad. 
Det är inte möjligt att förutse hur investerarnas intresse för aktien ändras över tiden. Om en aktiv 
och likvid handel inte utvecklas kan det innebära svårigheter att sälja större poster inom en 
snäv tidsperiod, utan att priset på aktien påverkas negativt för aktieägarna 

TECKNINGSFÖRBINDELSER AVSEENDE ERBJUDANDET 

Ett antal befintliga aktieägare har lämnat förbindelser att utnyttja sina teckningsrätter och teckna 
aktier i Erbjudandet. Det kan inte garanteras att aktieägare som lämnat teckningsförbindelser kan 
fullgöra sina åtaganden.  Uppfylls inte ovan nämnda teckningsförbindelser kan detta även innebära 
att Erbjudandet inte blir fulltecknat och betalt. 

EMISSIONSGARANTIER AVSEENDE ERBJUDANDET 

Ett antal investerare har mot ersättning ingått avtal om emissionsgarantier med Bolaget och därmed 
tagit på sig en skyldighet att teckna en viss andel av emissionen i händelse av att aktier inte tecknas. 
Bolaget kan inte garantera att investerare som ingått avtal om emissionsgaranti med Bolaget kan 
fullgöra sina åtaganden.  Uppfylls inte ovan nämnda emissionsgarantier kan detta även innebära att 
Erbjudandet inte blir fulltecknat och betalt. 
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3. Inbjudan till förvärv av aktier i RW Capital 
Styrelsen för RW Capital AB (publ) (”RW Capital”) beslutade den 25 augusti 2011, med stöd av 
årsstämmans beslut om bemyndigande den 27 juni 2011, att öka Bolagets aktiekapital med högst 
1 887 965,3 kronor genom emission av högst 2 904 562 aktier med företrädesrätt för aktieägarna. 
Antalet aktier i Bolaget kommer maximalt att tredubblas och öka till totalt 4 356 843 stycken. 
Emissionskursen har fastställts till 7 SEK per aktie, vilket innebär att emissionen sammanlagt tillför 
RW Capital högst 20 331 934 SEK före emissionskostnader.  Emissionskostnaderna uppskattas till ca 
5 procent av emissionslikviden, dvs. ca 1 MSEK vid full teckning, och till detta komma kostnader för 
emissionsgarantier uppgående till 10 procent av garanterat belopp dvs ca 1,3 MSEK. 

Den som är registrerad som aktieägare i RW Capital på avstämningsdagen den 6 september 2011 
äger företrädesrätt att för en (1) befintlig aktie teckna två  (2) nya aktier till en teckningskurs om 7 
SEK per aktie. Anmälan om teckning av aktier med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig 
kontant betalning eller genom kvittning avseende fordran mot Bolaget genom samtidigt avgivande 
av skriftlig kvittningsförklaring under tiden från och med den 9 september 2011 till och med den 23 
september 2011. Teckningsrätterna är fritt överlåtbara och kommer att handlas på Aktietorget från 
och med den 9 september 2011 till och med den 20 september 2011. Teckning av aktier kan också 
ske utan stöd av teckningsrätter (teckning utan stöd av företrädesrätt). För mer information se 
avsnittet ”Villkor och anvisningar” i Prospektet. För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av 
teckningsrätter skall styrelsen besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. 
I första hand skall sådan tilldelning ske till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett 
om tecknaren var aktieägare per avstämningsdagen eller inte, och, vid överteckning, i förhållande till 
det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte 
kan ske, genom lottning. I andra hand skall sådan tilldelning ske till de som tecknat aktier utan stöd 
av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, skall tilldelning ske i 
förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat och, om detta inte är möjligt, genom 
lottning. I sista hand skall sådan tilldelning ske till garanter med fördelning i förhållande till ställda 
garantiutfästelser. 

En befintlig aktieägare som väljer att inte utnyttja sina teckningsrätter att teckna aktier kommer att 
vidkännas en utspädning om ca 66,7 procent. Aktieägare har genom teckningsförbindelser, vilka 
uppgår till ca 37 procent av Erbjudandet (eller cirka 7,5 MSEK), förbundit sig att utan ersättning 
utnyttja sina teckningsrätter för teckning av nya aktier i Erbjudandet. Utöver detta har Bolaget 
upphandlat garantiförbindelser uppgående till ca 13 MSEK till en kostnad uppgående till 10 procent 
av garanterat belopp dvs ca 1,3 MSEK. Teckningsgraden i emissionen kommer således inte att 
understiga 100 procent. 
 
Styrelsen för RW Capital är ansvarig för den information som lämnas i Prospektet. Härmed försäkras 
att styrelsen har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i 
Prospektet, såvitt de vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är 
utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. 

Mot bakgrund av ovanstående inbjuds härmed nuvarande aktieägare, allmänheten samt 
institutionella investerare till teckning av aktier i RW Capital enligt villkoren i Prospektet. 
 

Stockholm den 25 augusti 2011 
RW Capital AB (publ) 

Styrelsen 
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4. Bakgrund och Motiv 
 
För ca ett år sedan genomförde RW Capital en nyemission med företräde för bolagets befintliga 
aktieägare som maximalt kunde omfatta ca 27,3 MSEK varav ca 17,0 MSEK tecknades och tillfördes 
Bolaget. Det faktum att emissionen inte fulltecknades har inneburit att flera av de åtgärder som 
beskrivs i kapitel 6 nedan har genomförts för att kompensera för den mindre emissionslikviden. Den 
mindre emissionslikviden i kombination med att dotterbolagets verksamhet har utvecklats sämre än 
planerat har vidare medfört att Bolaget ånyo har ett finansieringsbehov som styrelsen avser hantera 
genom föreliggande företrädemission. Styrelsen har vidare satt en finansiell plan på plats för 
dotterbolaget som givet befintlig affärsvolym tar dotterbolaget till en kassaflödesneutral situation 
vid årsskiftet 2011/2012. Denna plan innebär att Runaware Inc. har behov av ca 5 MSEK för att 
kunna kommersialisera bolagets nyutvecklade tekniska plattform för molnbaserade 
prenumerationstjänster som nyligen framgångsrikt driftsattes. Bolagets nu gällande affärsplan, som 
siktar på att med nuvarande affärsvolym nå en kassaflödesneutral situation vid årsskiftet 2011/2012,  
omfattar  en ökning av Dotterbolagets resurser för sälj och marknadsföring. Resten av 
emissionslikviden avser att stärka RW Capitals balansräkning, soliditet och likviditet och på sikt skapa 
finansiellt utrymme att påbörja den typ investeringsverksamhet som medger nyttjande av bolagets 
samlade underskottsavdrag som vid årsskiftet uppgick till ca 115 MSEK. Nedan följer en specifikation 
på hur emissionslikviden kommer att användas. 

Emissionskostnader:  1,0 MSEK 

Garantikostnader:  1,3 MSEK 

Amorteringar:   10,0 MSEK 

Likvid för Runaware Inc :  5 MSEK 

Kassaförstärkning RW Capital: 3,0 MSEK   

Emissionslikvid (vid full teckning): 20,3 MSEK   

 
RW Capitals amerikanska dotterbolag Runaware Inc är en niche-aktör inom prenumerations-
baserade molntjänster, en marknad som enligt Runawares bedömning kommer att växa snabbt 
under kommande år. Sammanfattningsvis så bedömer Runaware att bolaget befinner sig på rätt 
marknad, med rätt kunderbjudande och vid rätt tidpunkt. Verksamheten baseras på en nyutvecklad 
teknikplattform för så kallade molntjänster (fortsättningsvis benämnd Nimbo) som Bolaget har 
investerat stora resurser i under de tre senaste åren. Nimbo har driftsatts på ett framgångsrikt sätt 
och detta ger Runaware en rad konkurrensfördelar, framförallt vad gäller skalbarhet och kundnytta. 
För att kapitalisera på dessa fördelar är det nu dags att höja tempot vad gäller sälj och 
marknadsföring. Styrelsen bedömer att kombinationen av en ny teknikplattform, växande pipeline 
och en satsning på sälj och marknadsföring gör att Bolagets prognoser om tillväxt kommer att infrias. 

Erbjudandet innebär att en (1) befintlig aktie ger rätt till teckning av två (2) nya aktier. De nya 
aktierna emitteras till en kurs om 7 SEK per aktie vilket innebär att Bolaget kan tillföras högst cirka 
20,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Emissionskostnaderna uppskattas till ca 5 procent av 
emissionsbeloppet, eller ca 1,0 MSEK och till detta kommer en garantikostnad på 10 procent av 
garanterat belopp det vill säga ca 1,,3 MSEK. Efter emissionen är det styrelsens avsikt att kalla till en 
extra bolagsstämma och föreslå att dotterbolaget Runaware, genom en skattefri utdelning (Lex 
Asea), ska delas ut till aktieägarna och särnoteras. Även om tidsplanen för transaktionen ännu inte är 
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helt satt så är det rimligt att förvänta sig att detta sker under den närmaste tolvmånadersperioden. 
Huvudsyftet med denna transaktion är att på ett bättre sätt synliggöra de, enligt styrelsens 
bedömning, stora värden som ligger i dotterbolaget Runaware. Det ska observeras att denna plan 
förutsätter att Erbjudandet fulltecknas och samtidigt påpekas att anledningen till att utdelningen av 
dotterbolaget inte skedde efter företrädesemission 2010 var att erbjudandet då inte fulltecknas.  
Verksamheten i moderbolaget RW Capital är inriktad på att på bästa sätt tillgodogöra aktieägarna 
värdet av bolagets samlade skattemässiga underskottsavdrag som vid årsskiftet uppgick till ca 115 
MSEK.  

 

Stockholm den 25 augusti 2011 
Styrelsen 

RW Capital AB (publ) 
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5. Allmän information 

Erbjudande och tidsplan 
Styrelsen för RW Capital beslutade den 25 augusti 2011, med stöd av årsstämmans beslut om 
bemyndigande den 27 juni 2011, att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för 
aktieägarna (”Erbjudandet”).  Bemyndigandet registrerades hos Bolagsverket den 29 juli 2011 och 
ger styrelsen rätt att fatta beslut om emission av aktier och konvertibla skuldebrev upp till de 
gränser för aktiekapital och antal aktier som framgår av Bolagets bolagsordning. 

Runawares affärsplan kräver ca 5 MSEK i ytterligare kapital för att nå kassaflödespositivitet. 
Tidpunkten för kassaflödespositivitet är estimerad till andra halvåret 2011. Kapitalet kommer att 
tillföras dotterbolaget omedelbart efter emissionen, under förutsättning att den fulltecknas. 
Resterande delen av emissionslikviden syftar till att stärka moderbolagets finansiella ställning. och 
skapa förutsättningar för att bedriva den planerade verksamheten. 
 
Två (2) befintliga aktier ger rätt till teckning av en (1) nya aktie. De nya aktierna emitteras till en kurs 
om 7 SEK per aktie vilket innebär att Bolaget kan tillföras högst cirka 20,3 MSEK före avdrag för 
emissionskostnader. Emissionskostnaderna uppskattas till ca 5 procent av emissionsbeloppet, 
exklusive kostnader för emissionsgarantier som uppgår till 10 procent av garanterat belopp. 
Anmälningsperioden är den 9 september och med den 23 september 2011. RW Capitals aktie är 
listad på Aktietorget under kortnamnet ”RWCA” och handel med de nya aktierna beräknas inledas i 
slutet av september 2011. 

Villkor i sammandrag 
Företrädesrätt:  En (1) befintlig aktie ger rätt att teckna två (2) nya aktier 
Emissionskurs:  7 SEK per aktie 
Handel med teckningsrätter:  9 – 20 september2011 

Teckningstid:  9 – 23 september 2011 
Handel i BTA:  12 september 2011 – till dess att Bolagsverket registrerat 

emissionen, vilket beräknas ske i vecka 41, 2011 
Teckning med företrädesrätt:  Teckning sker under teckningstiden genom samtidig kontant  
  betalning eller kvittning mot fordran 
Teckning utan företrädesrätt:  Anmälan om önskemål om teckning skall ske under teckningstiden,  

dvs. senast den 23 september 2011 
Betalning för aktier tecknade 
 utan företrädesrätt:  Betalning skall ske enligt utskickad avräkningsnota 
ISIN-kod:  SE0000718728 
Prospektet finns tillgängligt på RW Capitals kontor och hemsida (www.rwcapital.se). 

Bolagets styrelse är ansvarig för Prospektet. För Erbjudandet och Prospektet gäller svensk rätt. Tvist 
med anledning av Erbjudandet, Prospektet eller därmed sammanhängande förhållanden skall 
avgöras av svensk domstol exklusivt. 
 

RW Capitals aktie 
Aktiekapitalet i RW Capital AB uppgick den 30 juni 2011 till 943 982,65 SEK fördelat på 1 452 281 
aktier med ett kvotvärde motsvarande 65 öre per aktie. RW Capitals aktiekapital skall utgöra lägst 
900 000 SEK och högst 3 600 000 SEK. Antalet aktier ska lägst vara lägst 1 400 000 och högst 
5 600 000 aktier, enligt gällande bolagsordning.  
 

http://www.rwcapital.se/


~ 9 ~ 

 

Samtliga aktier ger samma rättigheter och samma röstvärde. Bolagets aktier är denominerade i 
svenska SEK och har utgivits enligt svenskt rätt. Aktierna medför företrädesrätt vid framtida 
företrädesemissioner. Det finns inga bestämmelser om inlösen eller konvertering. 
 
Varje aktie medför lika rätt till vinstutdelning samt till eventuellt överskott vid likvidation. Historiskt 
har ingen utdelning lämnats. De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med 
verksamhetsåret 2011. Den som på fastställd avstämningsdag är iförd den av Euroclear förda 
aktieboken skall anses behörig att motta utdelning och vid fondemission ny aktie som tillkommer 
aktieägare samt att utöva aktieägarens företrädesrätt att delta i emission. I det fall någon aktieägare 
inte kan nås genom Euroclear (eller motsvarande) kvarstår dennes fordran på utdelningsbeloppet 
mot och begränsas endast genom regler om preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbelopp 
Bolaget. Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare 
bosatta utanför Sverige och utbetalning sker via Euroclear (eller motsvarande) på samma sätt som 
för aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige 
utgår dock normal svensk kupongskatt. 

Handel på AktieTorget 
RW Capital är godkända och handlas på AktieTorgets handelslista. AktieTorget är ett värdepappers-
institut och har Finansinspektionens tillstånd att driva handel med värdepapper. Aktier listade på 
AktieTorget handlas på samma sätt som aktier på Stockholmsbörsen och övriga Norex. Genom avtal 
med OMX Stockholmsbörsen använder AktieTorget fondbörsens handelssystem. Handeln sker via en 
bank eller fondkommissionär, via bankkontor, mäklare eller via ett Internetkonto. Kursinformation 
sprids via tidningar, SVT Text-tv, på Internet och genom informationstjänstleverantörer som SIX, 
Reuters och Ecovision. Alla företag hos AktieTorget är Euroclear-anslutna eller kunder hos annan 
central värdepappersförvarare. Adressen till Euroclear AB är Regeringsgatan 65, SE-103 97  
Stockholm. Mangold Fondkommission agerar likviditetsgarant för bolagets aktie vilket innebär i 
korthet ett åtagande att löpande ställa köp- och säljkurser i Bolagets aktie syftande till att främja 
likviditeten. Likviditetsgarantens åtagande är att främja en god likviditet i aktien samt säkerställa en 
låg spread mellan köp- och säljkurs i den löpande handel

Datum för publicering av finansiell information 
Delårsrapport januari–september 2011: den 25 november 2011 
Bokslutskommuniké för 2011: den 24 februari 2012 
Delårsrapport januari–mars 2012: den 25 maj 2012 
Delårsrapport januari–juni 2012: den 24 augusti 2012 

Teckningsförbindelser & Emissionsgarantier 
Bolaget har inhämtat förbindelser från större aktieägare att teckna aktier för motsvarande ca 7,5 
MSEK. Detta motsvarar en teckningsgrad på ca 37 procent. Teckningsförbindelser från befintliga 
aktieägare är vederlagsfria. Därutöver har Bolaget upphandlat en emissionsgaranti om ca 13 MSEK 
vilket ger en förväntad teckningsgrad i emissionen om 100 procent. Emissionsgarantin kostar Bolaget 
motsvarande 10 procent av garanterat belopp, dvs ca 1,3 MSEK. Emissionsgarantin har avtalats med 
de i tabellen namngivna investerarna och är dokumenterade i skriftliga avtal som reglerar 
garanternas skyldighet att teckna de aktier som inte tecknas i emission och Bolagets skyldighet att 
erlägga avtalad ersättning. 

 

 

 



~ 10 ~ 

 

 

Namn Adress Teckningsförbindelse Garanterat 

belopp

Summa

Scan Holding SA 15 rue du 

Cendrier, case 

postale 1106, 1211 

Geneva 1

10 000 000 10 000 000

GoMobile AB Via bolagets 

adress

4 200 000 635 000 4 835 000

Fagerhyltan AB Via bolagets 

adress

1 415 518 635 000 2 050 518

Cadasan Invest AB Via bolagets 

adress

1 111 708 635 000 1 746 708

Skarset Via bolagets 

adress

900 000

Minster Trade & Invest 

Ltd.

Via bolagets 

adress

800 000 800 000

Summa 7 527 226 12 805 000 20 332 226
 

 

Dokument tillgängliga för granskning 
Kopior av följande handlingar finns under Prospektets giltighetstid tillgängliga för inspektion i 
pappersform på RW Capitals kontor, Box 1142, Augustendalsvägen 64, 131 26 Nacka Strand. 

 Bolagsordning för RW Capital 

 RW Capitals årsredovisningar för åren 2008–2010 

 Delårsrapport jan - juni 2011 

 Föreliggande Prospekt 

 Avtal angående emissionsgarantier 
 

Handlingarna finns även tillgängliga i elektroniskt format på RW Capitals hemsida www.rwcapital.se.  

Förutom Bolagets årsredovisningar för åren 2008, 2009 och 2010 har ingen information i prospektet 
granskats eller reviderats av Bolagets revisor. 

 

http://www.rwcapital.se/
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6. Rörelsekapital och finansiella resurser 
Bolagets befintliga rörelsekapital är inte tillräckligt för de aktuella behoven för den kommande 
tolvmånadersperioden. Den av styrelsen antagna finansiella planen indikerar ett underskott på ca 5 
MSEK och den huvudsakliga planen för att anskaffa ett tillräckligt rörelsekapital är att emittera nya 
aktier. Bolagets styrelse har beslutat nyttja emissionsbemyndigandet som gavs av årsstämman den 
27 juni 2011 och genomföra en företrädesemission. Emissionen kommer vid full teckning att tillföra 
Bolaget ca 20,3 MSEK före emissionskostnader.  Emissionslikviden avses användas till att finansiera 
dotterbolaget Runawares expansion vad gäller sälj och marknadsföring.  Likviditetsbristen riskerar 
att bli allvarlig om inte nytt rörelsekapital tillförs inom en nära framtid, dock senast vid 
månadsskiftet september – oktober 2011. Dotterbolagets behov av kapital, tills dess att en 
kassflödespositiv situation nås, är estimerat till ca 5 MSEK. Kassaflödespositivitet beräknas uppnås 
kring årsskiftet 2011/2012. Resterande del av emissionslikviden syftar till att stärka moderbolagets 
balansräkning.  Moderbolaget har inga löpande åtaganden. 
 
Bolaget har erhållit vederlagsfria teckningsförbindelser från befintliga aktieägare. Dessutom har en 
emissionsgaranti upphandlats från investerare som ger för handen att förväntad teckningsgrad i 
företrädesemission uppgår till 100 procent eller därutöver. I händelse av att de aktieägare som har 
lämnat teckningsförbindelser, eller de investerare som har tillhandahållit emissionsgaranti mot 
ersättning, inte uppfyller sina åtaganden finns en rad möjliga åtgärder att ta till, som exempelvis: 

 Avbryta eller försena pågående investeringar i immateriella anläggningstillgångar 

 Avbryta eller försena pågående expansion av resurser för sälj- och marknadsföring 

 Förhandla med olika möjliga kreditgivare om att ta upp nya lån i verksamheten 

 Förhandla med olika möjliga investerare om riktade emissioner 

 Avyttra Bolagets finansiella anläggningstillgångar   

 Försena Bolagets planer att dela ut dotterbolaget Runaware till aktieägarna i RW Capital 

Skulle emissionen inte fulltecknas kan det dessutom blir aktuellt med en kombination av flera av de 
möjliga åtgärder som nämns ovan. 

Utifrån de fastställda planer som Bolaget har så kommer Bolagets behov av rörelsekapital att vara 
tillgodosett efter Erbjudandet, givet att det fulltecknas.  En investerare i Bolaget bör vara medveten 
om att styrelsen kan komma att fatta beslut om tillkommande verksamhet och att detta i så fall kan 
kräva ytterligare finansiering. Inga beslut kring detta har dock fattats varför det inte heller kan föras 
några resonemang kring hur denna eventuellt tillkommande verksamhet skulle påverka Bolagets 
kapitalbehov. 
 
Bolagets uppskjutna skattefordran om ca 30 MSEK har inte till någon del aktiverats i räkenskaperna. 
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7. Eget kapital och skuldsättning 
Nedan visas RW Capitals kapitalisering samt nettoskuldsättning per den 30 juni 2011. Bolagets 
likvida medel uppgick den 30 juni 2011 till 0,3 MSEK. Bolaget hade per samma datum räntebärande 
skulder uppgående till 8,6 MSEK. Bolaget hade inga skulder mot borgen. Bolaget har ställt 29 750 
aktier i Mangold som säkerhet för lån. Bolaget hade per den 30 juni 2011 ett eget kapital på 31,8 
MSEK. Soliditeten uppgick till 77,6 procent. 
Samtliga belopp i tabellen nedan uttrycks i TSEK. 
 
Kortfristiga skulder 
Mot borgen        0 
Mot säkerhet  (29 750 aktier i Mangold)    2 250 
Blancokrediter      6 893 
Summa kortfristiga skulder      9 143 
 
Långfristiga skulder (exkl. kortfristig del av långfristig skuld) 
Mot borgen       0 
Mot säkerhet       0 
Blancokrediter      0 
Summa långfristiga skulder      0 
 
Eget kapital 
Aktiekapital       944 
Övriga eget kapital     30 775 
Summa eget kapital     31 719 
 
Summa Eget kapital och skulder     40 862 
 
Nettoskuldsättning (koncernen) 
 
A Kassa     318 
B  Likvida medel      0 
C  Lätt realiserbara värdepapper    3 868 
D  Likviditet A+B+C     4 186 
 
E  Kortfristiga fordringar     3 851 
 
F  Korfristiga bankskulder     0 
G  Kortfristig del av långfristig skuld    0 
H  Andra kortfristiga skulder     12 335 
I  Kortfristiga skulder F+G+H     12 335 
 
J  Netto kortfristig skuldsättning I-E-D    4 298 
 
K  Långfristiga banklån     0 
L  Emitterade obligationer     0 
M  Andra långfristiga lån     1 511 
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N  Långfristig skuldsättning K+L+M    1 511 
 
O  Nettoskuldsättning J+N     5 809 
 



~ 14 ~ 

 

 

8. Ansvariga Personer 

Följande personer är ansvariga för den information som ges i prospektet: 

Per Åhlgren (född 1960) 
Styrelseordförande sedan 2009. 
Antal aktier i RW Capital AB (inklusive närstående):  15 272 157 
Antal optioner i RW Capital AB (inklusive närstående): 0 
 
Tomas Björklund, (född 1959) 
Styrelseledamot sedan 2002 
Antal aktier i RW Capital AB (inklusive närstående): 3 376 392 
Antal optioner i RW Capital AB (inklusive närstående): 0 

 

Jessica Tyreman, (född 1969) 
Styrelseledamot sedan 2010 
Antal aktier i RW Capital AB (inklusive närstående):  6 249 250  
Antal optioner i RW Capital AB (inklusive närstående): 0  
 
Marcus Hamberg (född 1968) 
Styrelseledamot sedan 2005 och verkställande direktör sedan 2010 
Antal aktier i RW Capital AB (inklusive närstående):  7 667 389 
Antal optioner i RW Capital AB (inklusive närstående): 0 
  
Samtliga ansvariga personer har ett ekonomiskt intresse i Bolaget som motsvaras av deras 
respektive ägande i Bolaget. Uppgifter om varje styrelseledamots aktieägande framgår i ovan 
redovisning av Ansvariga personer.  Några styrelseledamöter har dessutom ett intresse igenom att 
ha fordringar på Bolaget.  
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9. Villkor och anvisningar 

Företrädesrätt till teckning 
Den som på avstämningsdagen den 6 september 2011 är registrerad som aktieägare i RW Capital 
äger företrädesrätt att för en (1) befintlig aktie teckna två (2) nya aktier. 

Teckningskurs 
Teckningskursen uppgår till 7 SEK per aktie. Courtage utgår ej. 

Avstämningsdag 
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) för rätt att deltaga i nyemissionen är den 6 
september 2011. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt till deltagande i emissionen är den 1 
september 2011. Första dag för handel i aktien exklusive rätt till deltagande i emissionen är den 2 
september 2011. 

Teckningsrätter 
För varje på avstämningsdagen innehavd aktie erhålles två (2) teckningsrätter. Det krävs en (1) 
teckningsrätt för att teckna en (1) ny aktie i Bolaget.  

Handel med teckningsrätter 
Handel med teckningsrätter äger rum under perioden 9 september 2011 till och med den 20 
september 2010 på AktieTorget.  Aktieägare skall vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare 
med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av teckningsrätter. Erhållna 
teckningsrätter måste antingen användas för teckning av aktier senast den 23 september 2011 eller 
säljas senast den 20 september 2011 för att inte förfalla värdelösa. Den aktieägare som inte 
använder erhållna teckningsrätter för teckning av aktier kommer att få vidkännas en utspädning av 
sitt aktieinnehav om 66,7 procent. Den aktieägare som utnyttjar samtliga erhållna teckningsrätter 
för teckning av aktier kommer inte att vidkännas någon utspädning av sitt aktieinnehav. 

Teckningstid 
Teckning av aktier skall ske under tiden från och med 9 september 2011 till och med 23 september 
2011. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed 
värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer, utan avisering från Euroclear, att bokas bort från VP-
kontot. RW Capitals styrelse äger rätt att förlänga teckningstiden, vilket i så fall kommer att 
meddelas senast den 23 september 2011. 

Emissionsredovisning och anmälningssedlar 

Direktregistrerade aktieägare 
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovan nämnd avstämningsdag är registrerade i 
den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller VD-brev, förtryckt 
emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi från Euroclear samt särskild 
anmälningssedel. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna 
teckningsrätter. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckningen 
över panthavare med flera, erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. VP-
avi som redovisar registrering av teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej. 

Förvaltarregistrerade aktieägare 
Aktieägare vars innehav av aktier i RW Capital är förvaltarregistrerade hos bank eller annan 
förvaltare erhåller varken VD-brev, emissionsredovisning eller särskild anmälningssedel. Teckning 
och betalning skall då istället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. 



~ 16 ~ 

 

 

Teckning med stöd av företrädesrätt 
Teckning med stöd av teckningsrätter sker genom samtidig kontant betalning senast den 23 
september 2011. Teckning genom betalning skall göras antingen med den, med 
emissionsredovisningen utsända, förtryckta inbetalningsavin eller med den inbetalningsavi som är 
fogad till den särskilda anmälningssedeln enligt följande alternativ: 

1) Inbetalningsavi 
I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning skall endast 
den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. 
Särskild anmälningssedel skall då ej användas. 
 Observera att teckning är bindande. 

2) Särskild anmälningssedel 
I de fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras, eller ett annat antal teckningsrätter än vad som 
framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, skall den särskilda 
anmälningssedeln användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren skall 
på anmälningssedeln under rubriken ”Anmälan 1”, uppge det antal aktier som denne önskar teckna 
och på inbetalningsavin fylla i det belopp som skall betalas. Betalning sker således genom 
utnyttjande av inbetalningsavin. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att 
lämnas utan avseende.  
Särskild anmälningssedel kan erhållas från Mangold Fondkommission på nedanstående 
telefonnummer. Ifylld anmälningssedel skall i samband med betalning skickas eller lämnas på 
nedanstående adress och vara Mangold Fondkommission tillhanda senast klockan 15.00 den 23 
september 2011. Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild anmälningssedel. I det fall fler än 
en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar 
kommer således att lämnas utan avseende.  
Observera att teckning är bindande. 
 
Mangold Fondkommission AB 
Ärende: RW Capital AB 
Box 55691 
102 15 Stockholm 
Besöksadress: Engelbrektsplan 2 
Telefon: 08-503 015 80 
Telefax: 08-503 015 51 

Teckning utan stöd av företrädesrätt 
För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för 
nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av återstående aktier vilka tecknats utan stöd 
av företrädesrätt. Tilldelning skall därvid i första hand ske till dem vilka tecknat aktier med stöd av 
företrädesrätt och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal 
teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom 
lottning. I andra hand skall tilldelning ske till dem som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter 
och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, skall tilldelning ske i förhållande till det antal 
aktier som var och en har tecknat och, om detta inte är möjligt, genom lottning.  
 
Teckning av aktier utan företrädesrätt skall ske under samma period som teckning av aktier med 
företrädesrätt, det vill säga från och med den 9 september 2011 till och med den 23 september 
2011. Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker genom att den särskilda anmälningssedeln 
under ”Anmälan 2” ifylls, undertecknas och skickas till Mangold på adress enligt ovan. Någon 
betalning skall ej ske i samband med anmälan om teckning av aktier utan företrädesrätt utan sker i 
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enlighet med vad som anges nedan. Den särskilda anmälningssedeln skall vara Mangold tillhanda 
senast klockan 15.00 den 23 september 2011. Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild 
anmälningssedel. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att 
beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende.  
Observera att anmälan är bindande. 
 
OBS! Om teckningen avser ett belopp som överstiger 15 000 EUR skall en vidimerad kopia på giltig 
legitimationshandling medfölja för att anmälningssedeln skall vara giltig. För juridisk person skall 
också ett aktuellt registreringsbevis som styrker firmateckning bifogas.  

Tilldelning vid teckning utan företrädesrätt 
Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande 
av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota som beräknas skickas ut senast två veckor efter 
teckningsperiodens slut. Likvid skall erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av 
avräkningsnotan. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i 
rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse 
komma att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning 
av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. 

Utländska aktieägare 
Aktieägare vilka är bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, Japan, 
Nya Zeeland, Sydafrika och Australien eller annat land där deltagande i nyemissionen helt eller delvis 
är föremål för legala restriktioner) och vilka äger rätt att teckna i nyemissionen, kan vända sig till 
Mangold Fondkommission på telefonnummer 08-503 015 80 för information om teckning och 
betalning. 

Betalda och tecknade aktier (”BTA”) 
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär 
några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse att 
inbokningen av BTA skett på tecknarens VP-konto. Betalda tecknade aktier benämns BTA på VP-
kontot till dess att emissionen blir registrerad hos Bolagsverket. Enligt aktiebolagslagen får under 
vissa förutsättningar del av emissionen registreras vid Bolagsverket. Om denna möjlighet till 
delregistrering utnyttjas i föreliggande företrädesemission kommer flera serier av BTA att utfärdas 
varvid den första serien benämns BTA 1 i Euroclear-systemet. BTA 1 kommer att omvandlas till aktier 
så snart en första eventuell delregistrering skett. En andra serie av BTA (BTA 2) kommer att utfärdas 
för teckning vilken skett vid sådan tidpunkt att tecknade aktier inte kunnat inkluderas i den första 
delregistreringen och omvandlas till aktier så snart emissionen slutligt registrerats vilket beräknas 
ske i vecka 41, 2011. Aktieägare vilka har sitt aktieinnehav registrerat via depå hos bank eller 
fondkommissionär erhåller information från respektive förvaltare.  

Handel med BTA 
Handel med BTA kan ske på AktieTorget från och med den 12 september 2011 till dess att 
emissionen registrerats hos Bolagsverket. För det fall delregistrering av emissionen sker och flera 
serier av BTA utfärdas kommer dessa serier inte att handlas samtidigt på AktieTorget. Dagen efter 
avnotering av BTA 1 kommer handel i BTA 2 att inledas. Slutlig registrering beräknas ske i vecka 41, 
2011. 

Leverans av aktier 
Så snart aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 41, 
2011, omvandlas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear. Omvandling beräknas ske i 
vecka 42, 2011. Dock kan delregistrering av emissionen komma att ske hos Bolagsverket (se ovan). 
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Någon VP-avi utsänds inte i samband med denna omvandling. För de aktieägare som har sitt 
aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare. 

Rätt till utdelning 
De nya aktierna berättigar till utdelning från och med verksamhetsåret 2011, givet att sådan ges. 

Notering 
Aktierna i RW Capital är upptagna för handel i svenska kronor på AktieTorget och handlas med 
kortnamnet RWCA och ISIN-kod SE0000718728. Efter att företrädesemissionen registrerats hos 
Bolagsverket kommer RW Capital att ansöka om notering av de nyemitterade aktierna på 
AktieTorget. Notering beräknas ske i vecka 42, 2011. 

Offentliggörande av emissionen 
Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats och senast en vecka efter avslutad teckningsperiod 
kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av emissionen. Offentliggörandet kommer att ske genom 
pressmeddelande och finnas tillgänglig på Bolagets hemsida. 

Tillämplig lagstiftning 
Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt. 

Allmänt om teckning och tilldelning 
Styrelsen äger inte rätt att avbryta nyemissionen och har inte heller rätt att sätta ned det antal aktier 
som en teckning med stöd av teckningsrätter avser. Anmälan om teckning är bindande. Ofullständig 
eller felaktigt ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende. Om teckningslikvid inbetalas för 

sent eller är otillräcklig kan anmälan om teckning lämnas utan avseende. 

Utspädning 
De aktieägare som inte deltar i Erbjudandet kommer att vidkännas en sammanlagd utspädning om 

66,7 procent av antal aktier och röster i det fall företrädesemissionen fulltecknas. 
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10. Skattefrågor 
Det följande är en sammanfattning av de skattekonsekvenser som enligt nu gällande svensk 
skattelagstiftning kan uppkomma som en följd av att äga aktier i RW Capital eller med anledning av 
erbjudandet att teckna aktier i Bolaget. Sammanfattningen är inte avsedd att uttömmande behandla 
alla skattefrågor som kan uppkomma i sammanhanget. Den behandlar exempelvis inte de speciella 
regler som gäller för så kallade kvalificerade aktier i fåmansföretag eller delägarrätter som ägs av 
handelsbolag eller sådana juridiska personer vars innehav av delägarrätter räknas som 
lagertillgångar i en näringsverksamhet. Särskilda skattekonsekvenser, som inte är beskrivna, kan 
uppkomma också för andra kategorier av aktieägare eller innehavare, såsom exempelvis 
investmentföretag, investeringsfonder och personer som inte är obegränsat skattskyldiga i Sverige. 
Varje aktieägare och innehavare rekommenderas att inhämta råd från skatteexpertis avseende de 
skattekonsekvenser som kan uppkomma, till exempel till följd av att utländska regler, skatteavtal 
eller andra speciella regler är tillämpliga. I denna redogörelse syftar begreppen svensk respektive 
icke-svensk aktieägare på skattemässig hemvist och inte på aktieägarens nationalitet eller faktiska 
hemvist. Observera också att de här beskrivna reglerna gäller när Prospektet skrivs. När det är dags 
att redovisa konsekvenserna av att delta i nyemissionen till beskattningsmyndigheten kan reglerna 
ha ändrats. 

Beskattning vid av yttring av aktier 

Fysiska personer 
Fysiska personer beskattas för hela kapitalvinsten i inkomstslaget kapital vid försäljning av aktier i 
RW Capital. Skatt tas ut med 30 procent av kapitalvinsten. Kapitalvinst respektive kapitalförlust 
beräknas som skillnaden mellan försäljningsersättningen efter avdrag för eventuella 
försäljningsutgifter och de avyttrade aktiernas omkostnadsbelopp (anskaffningsutgift). 

Vid vinstberäkningen används genomsnittsmetoden. Enligt denna skall omkostnadsbeloppet för en 
aktie utgöras av det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för aktier av samma slag och sort. Som ett 
alternativ till genomsnittsmetoden kan i fråga om marknadsnoterade aktier den så kallade 
schablonregeln användas. Denna regel innebär att omkostnadsbeloppet får beräknas till 20 procent 
av försäljningsersättningen efter avdrag för försäljningsutgifter. Aktier som handlas på Aktietorget, 
vilket är avsikten beträffande RW Capitals aktier, anses som marknadsnoterade om handel 
förekommer minst var tionde dag. Avdrag för kapitalförlust medges normalt med 70 procent av 
förlusten mot kapitalinkomster. Kapitalförlust vid försäljning av aktier kan kvittas i sin helhet mot 
kapitalvinster på aktier under samma år. Kvittning kan även ske fullt ut mot kapitalvinster på andra 
marknadsnoterade delägarrätter än aktier med undantag för andelar i investeringsfonder som 
innehåller endast svenska fordringsrätter (svenska räntefonder). Uppkommer underskott i 
inkomstslaget kapital medges reduktion av skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt 
fastighetsskatt. Sådan skattereduktion medges med 30 procent för underskott som inte överstiger 
100 000 SEK och med 21 procent för underskott därutöver. Underskott kan inte sparas till ett senare 
beskattningsår. 

Om aktierna avyttras genom ett andelsbyte gäller andra regler. I så fall kommer normalt 
omkostnadsbeloppet på de avyttrade aktierna att flyttas över på de mottagna andelarna. En vinst 
eller förlust på de avyttrade andelarna kommer därför att påverka taxeringen för när försäljning sker 
av de mottagna andelarna. En eventuell kontantdel kommer dock att beskattas omedelbart. Ett 
andelsbyte innebär att aktieägaren har avyttrat sina aktier till ett företag där vederlaget är 
marknadsmässigt och huvudsakligen består av aktier i det köpande företaget. 
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Aktiebolag 
Aktiebolag beskattas för alla inkomster inklusive kapitalinkomster i inkomstslaget näringsverksamhet 
efter en skattesats om 28 procent. För beräkning av kapitalvinst respektive kapitalförlust, se ovan 
under rubriken ”Fysiska personer”. Eventuellt uppskovsbelopp på de sålda aktierna från tidigare 
andelsbyten skall normalt också återföras till beskattning. 

Avdrag för kapitalförluster på aktier medges bara mot kapitalvinster på aktier och andra 
delägarrätter. Sådana kapitalförluster kan även, om vissa villkor är uppfyllda, kvittas mot 
kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter som uppkommit i bolag inom samma koncern, under 
förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger. Kapitalförluster som inte har kunnat utnyttjas ett 
visst beskattningsår får sparas och dras av mot kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter under 
efterföljande beskattningsår utan begränsning i tiden. 

Kapitalvinster på så kallade näringsbetingade andelar är skattefria och kapitalförluster på sådana 
andelar ej avdragsgilla. Onoterade andelar anses alltid näringsbetingade. Noterade andelar anses 
näringsbetingade under förutsättning att andelsinnehavet motsvarar minst tio procent av rösterna 
eller innehavet betingas av rörelse. Skattefrihet för kapitalvinst på noterade andelar förutsätter 
dessutom att andelarna inte avyttras inom ett år från det att andelarna blivit näringsbetingade hos 
innehavaren. I gengäld är kapitalförluster på noterade näringsbetingade andelar som innehafts 
kortare tid än ett år avdragsgilla. Om andelar av samma slag och sort anskaffats vid olika tidpunkter, 
anses en senare anskaffad andel ha avyttrats före en tidigare anskaffad andel. Om innehavet 
omfattar såväl andelar som inte uppfyller kravet på innehavstid som andelar som uppfyller detta 
krav anses andelarna inte vara av samma slag och sort vid beräkning enligt genomsnittsmetoden. 

Utnyttjande av teckningsrätt 
När teckningsrätter utnyttjas för teckning av nya aktier sker inte någon beskattning. 
Anskaffningskostnaden för en aktie utgörs av emissionskursen. Vid försäljning av aktier förvärvade 
genom utnyttjande av teckningsrätter skall aktieägarens omkostnadsbelopp för samtliga aktier av 
samma slag och sort sammanläggas och beräknas med tillämpning av genomsnittsmetoden. Om 
teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier köpts får erlagd likvid för dessa teckningsrätter 
läggas till vid beräkning av omkostnadsbeloppet för aktierna. 

Avyttring av teckningsrätter 
Teckningsrätterna i RW Capital kommer att marknadsnoteras. Innehavare av teckningsrätt som inte 
vill utnyttja teckningsrätterna kan sälja dem. Om de avyttrade teckningsrätterna erhållits utan 
vederlag anses varje teckningsrätt vara anskaffad för 0 SEK. Schablonmetoden får inte användas för 
att bestämma omkostnadsbeloppet i detta fall. Hela försäljningsersättningen efter avdrag för 
utgifter för avyttringen skall således tas upp till beskattning. Omkostnadsbeloppet för de 
ursprungliga aktierna påverkas inte. För teckningsrätter som förvärvats och därefter avyttrats är 
vederlaget anskaffningsutgift. Schablonmetoden får användas vid beräkningen av 
omkostnadsbeloppet. 

Fysiska personer får kvitta kapitalförlust avseende marknadsnoterade värdepapper som beskattas 
som aktier fullt ut mot skattepliktiga kapitalvinster som uppkommer samma år dels på aktier, dels på 
marknadsnoterade värdepapper som beskattas som aktier (dock inte andelar i investeringsfonder 
som innehåller endast svenska fordringsrätter, så kallade räntefonder). Av kapitalförlust som inte 
dragits av genom nu nämnda kvittningsmöjlighet medges avdrag i inkomstslaget kapital med 70 
procent av förlusten. Aktiebolag får kvitta förluster på marknadsnoterade värdepapper fullt ut mot 
kapitalvinster på delägarrätter. Ovan beskrivna regler om näringsbetingade andelar gäller även 
teckningsrätter. 
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Beskattning av utdelning 
För fysiska personer och dödsbon är skattesatsen 30 procent. För juridiska personer, utom dödsbon, 
är skattesatsen 28 procent. För vissa juridiska personer gäller särskilda regler. För fysiska personer 
som är bosatta i Sverige innehålls preliminärskatt avseende utdelning med 30 procent på utdelat 
belopp. Den preliminära skatten innehålls normalt av VPC eller – beträffande förvaltarregistrerade 
aktier – av förvaltaren. 

För aktiebolag och ekonomiska föreningar är utdelning på näringsbetingat innehav skattefri (för 
definition av näringsbetingad andel, se ovan under rubriken ”Beskattning vid avyttring av aktier, 
Juridiska personer”). Skattefrihet för utdelning på noterade andelar förutsätter dessutom att 
andelarna innehafts under en sammanhängande tid om minst ett år från det att andelarna blivit 
näringsbetingade hos innehavaren. Kravet på innehavstid måste inte vara uppfyllt vid 
utdelningstillfället. Om andelarna avyttras innan kravet på innehavstid är uppfyllt kan dock lämnad 
utdelning komma att tas upp till beskattning under ett senare beskattningsår. 

Förmögenhetsbeskattning 
Förmögenhetsskattelagen är avskaffad från och med beskattningsåret 2007 

Arvs - och gåvoskatt 
Arvs- och gåvoskatt tillämpas inte i Sverige. 

Stämpelskatt 
Stämpelskatt utgår inte vid emittering eller överlåtelse av aktier i Sverige. 

Utländska aktieägare 
Fysiska personer som är bosatta utomlands beskattas normalt inte i Sverige vid försäljning av 
svenska aktier. Enligt en särskild regel kan emellertid en fysisk person som är bosatt utanför Sverige 
ändå bli beskattad i Sverige vid försäljning av svenska aktier, om personen under det kalenderår då 
försäljningen sker eller vid något tillfälle under de tio närmast föregående kalenderåren varit bosatt i 
Sverige eller stadigvarande vistats har. Tillämpligheten av denna regel kan dock i viss mån vara 
begränsad genom skatteavtal som Sverige har ingått med andra länder för undvikande av 
dubbelbeskattning. 

Utländska juridiska personer är normalt inte skattskyldiga för kapitalvinst på svenska aktier annat än 
om vinsten är hänförlig till ett så kallat fast driftställe i Sverige. För det fallet att fast driftställe 
föreligger gäller dock reglerna avseende skattefri utdelning och kapitalvinst samt ej avdragsgill 
kapitalförlust med vissa begränsningar. För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i 
Sverige utgår normalt svensk kupongskatt på all utdelning från svenska aktiebolag med 30 procent. 
Denna skattesats är dock i allmänhet reducerad genom skatteavtal som Sverige har ingått med andra 
länder för undvikande av dubbelbeskattning. Avdraget för kupongskatt verkställs normalt av VPC 
eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren. 

För aktieägare som är juridiska personer med hemvist inom EU utgår normalt inte svensk 
kupongskatt om aktieägaren innehar 15 procent eller mer av kapitalet i det utdelande bolaget. 
Svensk kupongskatt utgår inte heller på utdelning till utländska bolag på näringsbetingade andelar, 
om det utländska bolaget motsvarar ett svenskt aktiebolag som kan ta emot utdelning skattefritt och 
utdelningen under motsvarande förhållanden hade varit skattefri för ett svenskt bolag. Som 
förutsättning gäller vidare att beskattningen av det utländska bolaget är likartad den beskattning 
som gäller för svenska aktiebolag alternativt att det utländska bolaget omfattas av ett skatteavtal 
som Sverige ingått med landet i fråga och bolaget har hemvist där enligt avtalet. Som 
näringsbetingade andelar anses i detta avseende onoterade andelar samt noterade andelar om 
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innehavet motsvarar minst tio procent av rösterna i bolaget. För noterade andelar gäller att de 
måste ha innehafts under en sammanhängande tid om minst ett år vid utdelningstillfallet. 
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11. Uppdatering av Registreringsdokument  
Uppdaterad information avseende det registreringsdokument som registrerades hos 
Finansinspektion den 26 augusti 2010 tillhandahålls nedan. Genomgången behandlar avsnitten i 
samma ordning som framgår av Registreringsdokumentets innehållsförteckning. 

1 - Riskfaktorer 
Inga förändringar 

2 – Allmän information 
Inga förändringar 

3 – VD har ordet 
Sida 7, tredje stycket uppifrån får följande lydelse: ” Runaware kunde glädjande nog nyligen 
annonsera sin första SaaS-affär med italienska STR – en befintlig TestDrive-kund. Orderingången för 
2010 låg ca 50 procent över nivån för 2009 och utifrån denna positiva trend anställdes ett flertal 
seniora säljare. Tyvärr har inte dessa nyrekryteringar levererat enligt plan vilket har fått till följd att 
Bolagets orderingång för H1 2011 landade på blygsamma ca $1,060 vilket var en stor besvikelse. 
Som en följd har säljstyrkan ånyo reducerats i storlek. Budget vad gäller orderingång för det tredje 
kvartalet 2011 ligger på $600k och för det fjärde kvartalet på 900k. Med utgångspunkt från Bolagets 
nuvarande pipeline så förefaller dessa målsättningar vara inom räckhåll”.  
Sida 7, fjärde stycket uppifrån förändras och får följande lydelse: ” Resan med Runaware har så här 
långt varit utmanande och jag är helt säker på att det kommer fler utmaningar. Men jag är lika säker 
på att vi idag har ett bolag som agerar utifrån en stark position. Vi har en kundlista som de flesta 
bara kan drömma om. Vi har en pipeline med potentiella nya affärer som gör att vi känner oss 
förhållandevis trygga med den budgeterade orderingången i alla fall det närmaste halvåret. Vi har en 
modern teknikplattform som ger oss konkurrens- och skalfördelar. Jag gör bedömningen att Bolaget 
kommer att klara av att dra nytta av dessa goda förutsättningar och kunna uppvisa tillväxt”.  
  

4 – Historik 
Sida 9, uppdateras med ett nytt sista stycke: ”2011 – De nya seniora säljare som rekryterades under 
2010 blev en besvikelse och samtliga har fått lämna Bolaget. Detta har fått till följd att bolagets 
prognoser vad gäller orderingång under H1 2011 kom in kraftigt under budget och även att 
prognosen vad gäller orderingång under H2 2011 justerats ned.”  

5 – Moderbolaget 
Sida 10, andra stycket förändras och får följande lydelse: ” Utöver innehavet av dotterbolaget 
Runaware Inc äger RW Capital 29 750 aktier av fondkommissionärsfirman Mangold AB, 
www.mangold.se. Innehavet motsvarar en ägarandel på ca 6,7 % av kapitalet och rösterna och är 
bokad till 3,87 MSEK. Verksamheten i Mangold går bra och bolaget lämnade en utdelning om 6 SEK 
per aktie för verksamhetsåret 2009. Intäkterna under det första halvåret 2011 uppgick till 55,1 MSEK 
med ett resultat på 6,9 MSEK före skatt. Det egna kapitalet i Mangold AB uppgick vid halvårsskiftet 
till 47 MSEK”. 
Sida 11, sidans tre stycken slås ammans och får följande lydelse: ” Styrelsen har beslutat att den 
framtida verksamheten i RW Capital ska vara av finansiell karaktär med huvudfokus på förutsägbar 
avkastning som direkt kan kvittas mot de samlade underskottsavdragen. Dock har inga närmare 
strategier eller planer utarbetats, eller dylika beslut fattats. 

6 – Dotterbolaget 
Sida 17, stycket Orderingång förändras och får följande lydelse: ”Orderingång är den främsta 

http://www.mangold.se/
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indikatorn på hur Dotterbolaget går. Tabellen nedan beskriver orderingången från början 2009 fram 
till och med 2011. Svarta siffror avser faktisk orderingång och blåa siffror avser Dotterbolagets 
prognos. 

USD$ 2009 2010 2011

Q1 586 500 639 768 520 000

Q2 447 900 839 600 547 000

Q3 540 800 856 000 600 000

Q4 501 060 756 000 900 000

Total 2 078 269 3 091 368 2 567 000  

Orderingången för 2009 låg stilla jämfört med föregående år, ett resultat av Runawares fokus på 
teknikinvesteringar och även den globala recessionen med följd av att kunder tvingades till 
kostnadsbesparingar. Utöver Runawares tillfälliga ändring av fokus tillkom under det andra kvartalet 
2009 en väsentlig minskning av faktureringen till Dotterbolagets största kund, som pga kraftig 
reduktion av sin egen kostnadsmassa kraftigt drog ner på såväl interna personalkostnader som alla 
externa kostnader. Trots bortfallet av intäkter från denna kund och trots det ansträngda ekonomiska 
läget under denna period lyckades Dotterbolaget expandera verksamheten hos andra befintliga och 
nya kunder och därigenom minska sitt beroende av en enskild kund. Expansionen hos övriga och nya 
kunder har fortsatt så att Dotterbolagets största kund idag svarar för 12 procent jämfört med att 
Dotterbolaget vid 2009 års ingång hade en kund som svarade för 50 procent av omsättningen och 
motsvarande siffra för 2010 vara 15 procent. För första halvåret 2010 landade orderingången på 
knappt $1,5MUSD vilket innebär en tillväxt på ca 50 procent jämfört med samma period förra året. 
Denna tillväxt ska ses i ljuset av att Dotterbolaget i början av 2010 expanderade sina resurser för sälj 
och marknadsföring. För H2 fortsatte orderingången ungefär på samma nivå och landade på ca 1,6 
MUSD. Orderingången för H1 2011 landade på knappt 1,1 MUSD vilket är en stor beskvikelse jämfört 
med de prognoser som Bolaget hade satt upp. Det dåliga resultat är främst ett resultat av att de 
säljare som rekryterades för ca ett år sedan inte har levt upp till förväntningarna. Samtliga nya 
säljare har fått lämna bolaget. Som en följd har även prognosen vad gäller orderingång för H2 2001 
reducerats och ligger nu på ca $1,5 MUSD. 

7 – Finansiell utveckling i sammandrag 
Detta avsnitt innehåller en finansiell presentation av RW Capital för perioden 2008-2010 bestående 
av Koncernens resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys i sammandrag. Nedanstående 
sammandrag bör läsas tillsammans med det direkt påföljande avsnittet ”Kommentarer till den 
finansiella utvecklingen i sammandrag” samt Bolagets reviderade räkenskaper med tillhörande noter 
vilka återfinns under avsnitt “Räkenskaper 2008-2010”. Bolagets delårsrapporter är inte reviderade. 
Bolaget tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd. 
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TSEK

20110630 20100630 2010 2009 2008

5 884 7 521 15 320 16 816 17 291

4 291 5 496 5 480 11 933 16 043

Övriga intäkter 5 5

10 180 13 017 20 805 28 749 33 334

-6 805 -4 877 -10 026 -10 608 -10 788

-7 038 -7 045 -15 357 -14 478 -23 002

-3 059 -4 933 -7 214 -5 113 -2 086

- -288 -162 -1 073 -2 948

-16 902 -17 143 -32 759 -31 272 -38 824

-6 722 -4 126 -11 954 -2 523 -5 490

420 -

Resultat från värdepapper 178 205

205 0 643 2 897

-466 -478 -1485 -473 -536

-288 -273 -1280 590 2361

-7 010 -4 399 -13 234 -1 933 -3 129

- - -276 - -

-7 010 -4 399 -13 510 -1 933 -3 129

-4,83 -0,068 -0,03 -0,03 -0,09

20110630 20100630 2010 2009 2008

Tillgångar

3 408

26 920 31 232 27 501 30 160 22 755

342

1 070 1 558

1 222 1 315 1 658

3 868 5 330 3 218 5 330 -

22 975 26 -

31 858 38 142 32 916 36 831 24 755

Andra långfristiga fordringar

Summa anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Årets resultat

Resultat per aktie,SEK 

Koncernens balansräkning i sammandrag

Tecknat men ej inbetalt kapital

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

Licensrättigheter

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

Finansiella anläggningstillgångar

Skatt på årets resultat

Personalkostnader

Av-Nedskrivningar av anläggningstil lgångar

Övriga rörelsekostnader

Summa rörelsens kostnader

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar I koncernföretag

Ränteintäkter och liknande poster

Räntekostnader och liknande resultatposter

Summar resultat från finansiella poster

Resultat före skatt

Övriga externa kostnader

Koncernens resultaträkning i sammandrag

Nettoomsättning

Aktiverat arbete för egen räkning

Summa rörelsens intäkter

Rörelsens kostnader
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2 552 3 280 2 511 2 378 3 801

264 71 165 246 360

997 1 790 1153 952 23

38 765 62 338 370

318 533 551 738 509

4 169 6 439 4 442 4 652 5 063

36 027 44 581 37 358 41 483 33 226

20110630 20100630 2010 2009 2008

944 30 307 47 552 30 307 17 745

- 10 742

-6 651 3 296 -952 -

34898 187 -1877 58 760

-7 010 -4 400 -13 510 -1 933 -3 129

22 181 29 390 31 213 28 432 26 118

1 250 1 250 1 250 1250

157 168 169

Övriga skulder 104

1 500 1 474 1 506

2 840 1 090 72 498 977

9 062 10 933 4 428 9 677 2 909

433 250 226 152 1 716

12 335 13 773 4 726 11 801 7 108

36 027 44 581 37 358 41 483 33 226

20110630 20100630 2010 2009 2008

-5985 123 -7 026 -5 233 -4 568

7 649 6 162 6 139 -5 335 161

1 664 6 039 -886 10 568 -4 407

-2001 -5 979 -19 353 -14 501

-337 -6 248 -6 865 -8 785 -18 908

104 - 6 679 9 050 18 209

-233 -206 -187 265 -699

551 739 738 509 1 302

-35 -94

318 533 551 738 509

Kassaflöde efter investeringsverksamheten

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets början

Kursdifferenser i likvida medel

Likvida medel vid årets slut

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit

Leverantörsskulder

Övriga kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag

Kassaflöde före förändring av rörelsekaptial

Förändring rörelsekapital

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Uppskjuten skatt

Eget kapital

Bundet eget kaptital

Aktiekapital

Aktiekapital under registrering

Bundna reserver

Fritt eget kapital

Fria reserver

Årets resultat

Summa eget kapital

Avsättningar

Övriga avsättningar

Eget Kapital och Skulder

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

Aktuella skattefordringar

Övriga kortfristiga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar
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Nyckeltal  
 

20110630 20100630 2010 2009 2008 

Antal aktier vid periodens slut i tusental 1 452 65 023 92 398 58 887 34 478 
Genomsnittligt antal aktier under perioden 
i tusental 33 238 61 955 75 642 46 682 32 584 

Nettoomsättning, TSEK 5 884 7 521 15 320 16 816 17 291 

Resultat efter finansiella poster , TSEK -7 010 -4 400 -13 234 -1 933 -3 129 

Eget kapital per aktie, SEK 15,28 0,45 0,34 0,48 0,76 

Utdelning per aktie, SEK - - - - - 

Rörelsemarginal, %, EBIT-marginal Neg Neg Neg Neg neg 

Vinstmarginal,% Neg Neg Neg Neg neg 

Räntabilitet på operativ kapital, % Neg Neg Neg Neg neg 

Räntabilitet på eget kapital, % Neg Neg Neg Neg neg 

Eget kapital, TSEK 22 181 29 390 31 213 28 432 26 119 

Avkastning på eget kapital % Neg Neg Neg Neg neg 

Soliditet ,% 61,6 65,9 83,6 68,6 78,7 

Skuldsättningsgrad,% 62,4 46,9 19,7 41,5 27,2 

Medelantal anställda (antal) - - 57 46 46 

Nettoomsättning per anställd, TSEK - - 269 366 376 
Investeringar, immateriella 
anläggningstillgångar, TSEK 4 290 5 558 5 483 11 933 13 981 
Investeringar, materiella 
anläggningstillgångar, TSEK 58 690 603 2 065 520 

       

Definitioner av nyckeltal 

Marginaler och Räntabilitet 

Rörelsemarginal, Ebit-marginal  Rörelseresultat efter avskrivningar dividerat med  
  nettoomsättning 
Vinstmarginal  Resultat före skatt dividerat med nettoomsättning 
Räntabilitet på operativ kapital Periodens rörelseresultat i procent av genomsnittligt operativ  

kapital 
Räntabilitet på eget kapital Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital 

Kapitalstruktur 

Eget kapital Redovisat eget kapital 
Avkastning på eget kapital Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital 
Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen 
Skuldsättningsgrad Totala skulder dividerat med eget kapital 

Övrigt 

Medelantalet anställda Snittvärde av antal vid periodens början och antal anställda vid  
periodens slut 

Nettoomsättning per anställd Nettoomsättning under perioden dividerat med genomsnittligt  
antal anställda 

Data per aktie 

Resultat per aktie Årets resultat dividerat med antal aktier på balansdagen 
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Eget kapital per aktie Eget kapital per balansdagen dividerat med antal aktier på  
balansdagen 

Utdelning per aktie Årets utdelning dividerat med antal aktier på balansdagen 
 

8 – Kommentarer till den finansiella utvecklingen i sammandrag 

Intäkter 

Bolagets rörelseintäkter består av nettoomsättningsamt övriga intäkter. För den period som beskrivs 
nedan så består nettoomsättningen av hostingavgifter och projektintäkter. Hostingavgifter 
faktureras månatligen och löper vanligen på avtal över 12 månader. Med undantag för ett större 
kundtapp som inträffade sommaren 2009 har andelen av Bolagets kundavtal som förnyas år från år 
legat på drygt 90 procent. Projektintäkter avser intäkter kopplat till ett specifikt installationsprojekt, 
dvs en intäkt av engångskaraktär. Övriga intäkter består av aktiverat arbete för egen räkning vilket 
för den period som beskrivs nedan avser aktivering av investering i den nya teknikplattformen. 
Rörelseintäkterna för 2008 uppgick till 33 334 KSEK varav 17 291 KSEK avsåg nettoomsättning och 
16 043 KSEK avsåg aktiverat arbete för egen räkning. För 2009 uppgick de totala rörelseintäkterna till 
28 749 KSEK varav 16 816 KSEK avsåg nettoomsättning och 11 933 KSEK aktiverat arbete för egen 
räkning.  I USD innebar 2009 en mindre tillväxt vad gäller nettoomsättning jämfört med 2008 som 
dock inte syns i SEK på grund av valutakursfluktuationer.  För 2010 uppgick koncernens 
rörelseintäkter till 20 805 KSEK varav 15 320 avsåg nettomsättning, 5 480 KSEK avsåg aktiverat 
arbete för egen räkning och 5 övriga intäkter. Under första halvåret 2011 uppgick Bolagets 
rörelseintäkter till 10,2 (13,0) MSEK varav 5,9 (7,5) avsåg nettoomsättning 4,3 (5,5) MSEK.  

Kostnader 

Rörelsens kostnader för 2010 uppgick till 32,8 MSEK jämfört med 31,3 MSEK 2009 och 38,8 MSEK. 
2008. Den största kostnadsposten i rörelsen är personalkostnader därefter följt av kostnader för 
olika tjänster såsom hyror, konsulter, hosting och datakommunikation. Avskrivningar på 
immateriella tillgångar är också en stor kostnadspost. Denna uppgick till 5,1 MSEK jämfört med 2,1 
MSEK under föregående år. Den stora ökningen förklaras av att avskrivningar på den nya 
plattformen påbörjades den 1 oktober 2009. Rörelsens kostnader under det första halvåret 2011 
uppgick till 16,9 (17,1) MSEK.  

Balansräkning 

Som en följd av löpande investeringar i balanserade utgifter för utvecklingsarbeten har bolagets 
immateriella tillgångar växt under senare år. Vid utgången av 2010 uppgick immateriella tillgångar i 
Bolaget till 27,5 MSEK jämfört med 30,2 MSEK år 2009 och 23,1 MSEK år 2008. Vid halvårsskiftet 
2011 uppgick motsvarande belopp till 26,9 (31,2) MSEK. Dessa investeringar har finansierats dels 
genom nyemissioner och dels genom inlåning. Som ett resultat av nyemissioner har Bolagets 
aktiekapital växt under senare år. Vid utgången av 2010 uppgick aktiekapitalet i Bolaget till 47,5 
MSEK jämfört med 30,3 MSEK år 2009 och 17,7 MSEK år 2008. Vid halvårsskiftet 2010 uppgick 
motsvarande belopp till 30,3 (17,7) MSEK. Som ett resultat av inlåning har Bolagets kortfristiga 
skulder växt under senare år. Vid utgången av 2010 uppgick de kortfristiga skulderna i Bolaget till 4,7 
MSEK jämfört med 11,8 MSEK år 2009 och 7,1 MSEK år 2008. Vid halvårsskiftet 2011 uppgick 
motsvarande belopp till 12,3 (13,8) MSEK. 

Rörelseresultat 

Bolagets rörelseresultat för 2010 uppgick till -11,9 MSEK jämfört med -2,5 MSEK för 2009 och -5,4 
MSEK för 2008. Bolagets rörelseresultat har de senaste åren påverkats negativt av det faktum att 
fokus har legat på teknisk utveckling snarare än sälj och marknadsföring. Rörelseresultaten har 
dessutom påverkats negativt, i synnerhet under 2009, av den globala recessionen som ledde till att 
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Runawares kunders efterfrågan minskade tillfälligt samt att Bolaget under det andra kvartalet 2009 
drabbades av ett större kundtapp. Rörelseresultatet för det första halvåret 2011 uppgick till -6,7        
(-4,1) MSEK och 3,1 (4,9) MSEK) och att bolagets resurser för sälj och marknadsföring har utökats i 
enlighet med bolagets affärsplan. 

Kassaflöde 

För det första halvåret 2011 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till 1,7 (6,0) MSEK. 
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -4,2 (-6,2)MSEK och kassaflödet från 
finansieringsverksamheten till 0,1 (0) MSEK. Investeringsverksamheten avsåg investeringar i den nya 
IT-plattformen uppgående till 4,2 (5,5) MSEK och investeringar i hårdvara uppgående 0 (0,7) MSEK. 
Likvida medel vid periodens början uppgick till ca 0,5 (0,7) MSEK och vid periodens slut 0,3 (0,5) 
MSEK. Netto blev periodens kassaflöde -0,2 (-0,2) MSEK. 

För 2010 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -0,9 MSEK. Kassaflödet från 
investeringsverksamheten uppgick till -6,2 MSEK och kassaflödet från finansieringsverksamheten till 
6,7 MSEK. Investeringsverksamheten avsåg investeringar i den nya IT-plattformen uppgående till 5,5 
MSEK, investeringar i hårdvara uppgående till 0,6 MSEK och investeringar i värdepapper uppgående 
till 1 MSEK. Det negativa kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten 
finansierades genom nyemissioner uppgående till 6,7 MSEK. Likvida medel vid årets början uppgick 
till ca 0,5 MSEK och vid årets slut 0,7 MSEK. Netto blev årets kassaflöde 0,3 MSEK. 

För 2009 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till 10,6 MSEK. Kassaflödet från 
investeringsverksamheten uppgick till -19,4 MSEK och kassaflödet från finansieringsverksamheten 
till 9,1 MSEK. Investeringsverksamheten avsåg investeringar i den nya IT-plattformen uppgående till 
11,9 MSEK, investeringar i hårdvara uppgående till 2,1 MSEK och investeringar i värdepapper 
uppgående till 5,4 MSEK. Det negativa kassaflödet från den löpande verksamheten och 
investeringsverksamheten finansierades genom nyemissioner uppgående till 9,1 MSEK. Likvida 
medel vid årets början uppgick till ca 0,7 MSEK och vid årets slut 0,5 MSEK. Netto blev årets 
kassaflöde -0,2 MSEK. 

För 2008 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -4,4 MSEK. Kassaflödet från 
investeringsverksamheten uppgick till -14,5 MSEK och kassaflödet från finansieringsverksamheten 
till 18,2 MSEK. Investeringsverksamheten avsåg investeringar i den nya IT-plattformen uppgående till 
14,0 MSEK och investeringar i hårdvara uppgående till 0,5 MSEK. Det negativa kassaflödet från den 
löpande verksamheten och investeringsverksamheten finansierades genom nyemissioner 
uppgående till 17,4 MSEK och upptagande av lån uppgående till netto 0,8 MSEK. Likvida medel vid 
årets början uppgick till ca 1,3 MSEK och vid årets slut 0,5 MSEK. Netto blev årets kassaflöde -0,7 
MSEK. 

Investeringar 

Under 2008 investerades 13,9 MSEK i egenutveckling jämfört med 11,9 MSEK 2009 och 5,5 MSEK 
2010. Samtliga belopp avser utveckling av Runawares nya teknikplattform Nimbo som i sin helhet 
har tagits fram av det helägda indiska dotterbolaget, Runaware Pvt. Under 2008 uppgick övriga 
investeringar till 0,8 MSEK , jämfört med 2,0 MSEK 2009 och 0,6 MSEK 2010. Samtliga belopp avser 
investeringar i hårdvara, övrig utrustning samt mjukvarulicenser.  

Materiella anläggningstillgångar 

Bolagets materiella anläggningstillgångar uppgick den 30 juni 2011 till ca 1,1 MSEK och bestod 
huvudsakligen av servrar och annan maskinell utrustning som krävs för att leverera bolagets tjänster. 
Det finns inga inteckningar eller andra belastningar på dessa tillgångar. Det finns inga åtaganden 
gällande framtida investeringar i materiella anläggningstillgångar. 
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Medarbetare 

Medeltalet anställda under 2010 var 57 personer att jämföra med 46 personer för 2009. Medeltalet 
anställda under 2009 var 46 personer att jämföra med 46 personer för 2008.  

Finansiell ställning 

Bolagets balansomslutning den 30 juni 2011 uppgick till 36 MSEK. Den egenutvecklade nya 
plattformen var per den 30 juni 2011 bokförd som en immateriell tillgång till ett värde av 26,9 MSEK. 
Utvecklingskostnader som balanserats skrivs av linjärt över fem år med början från och med den 1 
oktober 2009. Materiella tillgångar uppgick till ca 1 MSEK och finansiella anläggningstillgångar till ca 
3,9 MSEK, vilket motsvaras av innehavet av aktier i Mangold. Omsättningstillgångarna uppgick till 4,2 
MSEK varav kassan uppgick till 0,3 MSEK och resten avsåg kundfordringar. Per den 30 juni 2011 
uppgick Bolagets skulder till 13,9 MSEK varav räntebärande skulder uppgick till 8,6 MSEK. Dessa 
skulder förfaller till betalning, jämte upplupen ränta, 30 dagar efter det att de sägs upp av endera 
part. Samtliga räntebärande skulder, med undantag för en checkräkningskredit uppgående till 1,5 
MSEK hos Östgöta Enskilda Bank, är till personer eller bolag som är att betrakta som närstående till 
RW Capital. Koncernens egna kapital uppgick till 22,2 MSEK och soliditeten till 61,6 procent. Bolagets 
balansomslutning per den 30 juni 2010 uppgick till ca 44,6 MSEK. Den egenutvecklade nya 
plattformen var per den 30 juni 2010 bokförd som en immateriell tillgång till ett värde av ca 31,2 
MSEK. Materiella tillgångar uppgick till ca 1,6 MSEK. Omsättningstillgångarna uppgick till ca 6,4 MSEK 
varav kassan uppgick till 0,5 MSEK och resten avsåg kundfordringar. Per den 30 juni 2010 uppgick 
Bolagets skulder till 15,2 MSEK varav räntebärande skulder uppgick till ca 11,9 MSEK. Koncernens 
egna kapital uppgick till 29,4 MSEK och soliditeten till 66 procent.  

Känslighetsanalys 

RW Capital är verksamt i en internationell bransch. Ca 80 procent av koncernens intäkter är 
denominerade i USD, ca 10 procent i EUR och 10 procent i GBP. Bolagets kostnader är till ca 50 
procent denominerade i USD, ca 5 procent i SEK och ca 45 procent i INR. Detta leder till en 
exponering för valutafluktuationer där en förstärkning av den svenska valutan leder både till 
minskade intäkter och ett försämrat rörelseresultat. RW Capitals rapportvaluta är svenska kronor. 
Bolagets finanspolicy innehåller i dagsläget ingen säkring av valutakurser.  
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 9 – Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer 
Under stycket ”Styrelse i moderbolaget” uppdateras texten för att ta hänsyn till det faktum att 
Thomas Blitz har lämnat moderbolagets styrelse. I detta sammanhang bör det påpekas att han 
fortsatt ingår i dotterbolaget Runaware Incs styrelse. Under stycket ”Ledande befattningshavare” 
uppdateras texten för att ta hänsyn till det faktum att Patricia Fuller och Prasad Saripalli har lämnat 
bolaget. Under stycket ”Revisorer” uppdateras texten för att ta hänsyn till det faktum Michael 
Bengtsson från PriceWaterhouseCoopers AB vid årsstämman 2011 ersattes av Johan Adolphsson, 
BDO AB. 

10 – Löner, ersättningar och andra förmåner 
Kapitlet med uppdaterad information följer här: ”Styrelsens ledamöter har hittills inte erhållit något 
styrelsearvode och detsamma gäller för innevarande mandatperiod. Bolagets nuvarande VD Marcus 
Hamberg, som under 2009 var styrelseledamot, har under 2010 arbetat på konsultbasis med 
Bolagets emissioner och fakturerat ett arvode om 1 551 000 SEK och en kostnadsersättning om 
513 000 SEK. Runawares VD under 1 januari – 31 december 2010 var Tim Keyes vars ersättning 
fastställs av styrelsen och ersättningen till utgörs av en grundlön samt övriga förmåner. 
Anställningsavtalet för VD kan sägas upp på 3 månader. Ersättning utgår under uppsägningstiden. 
Tim Keyes erhöll under 2010 en total ersättning om 1 016 TSEK. Ersättningen till andra ledande 
befattningshavare i Runaware utgörs av en grundlön samt övriga förmåner. Under året har övriga 
ledande befattningshavare bestått av Ravi Tadepalli, Andy Poulter och Jeff Meltzer. Summan av 
ersättningar och pensioner som utgått till övriga befattningshavare i Runawares ledningsgrupp, 
uppgick till 3 061 TSEK varav fast lön utgjorde 2 999 TSEK samt pensioner 54 TSEK. 
 
2010  Lön      Bonus    Övriga     Pensions 
              Arvode  Tantiem  förmåner  kostnad 
Styrelseordförande  0 kr  0 kr  0 kr  0 kr 
Övriga ledamöter  0 kr  0 kr  0 kr  0 kr 
Verkställande direktör  1 016 000 kr  0 kr  0 kr  0 kr 
Övriga l. befattningshavare  3 862 279 kr  0 kr  0 kr  132 636 kr 
 
2009  Lön      Bonus    Övriga     Pensions 
              Arvode  Tantiem  förmåner  kostnad 
Styrelseordförande  0 kr  0 kr  0 kr  0 kr 
Övriga ledamöter  0 kr  0 kr  0 kr  0 kr 
Verkställande direktör 1 100 981 kr  0 kr  0 kr  0 kr 
Övriga l. befattningshavare  2 977 390 kr  21 660kr  7 623 kr  53 928 kr  
 
2008  Lön      Bonus    Övriga     Pensions 

              Arvode  Tantiem  förmåner  kostnad 
Styrelseordförande  0 kr  0 kr  0 kr  0 kr 
Övriga ledamöter  0 kr  0 kr  0 kr  0 kr 
Verkställande direktör  1 044 938 kr  0 kr  0 kr  0 kr 
Övriga l. befattningshavare  2 058 832 kr  0 kr  7 076 kr  49 576 kr 
 
Inga belopp finns avsatta, eller är upplupna, för pensioner eller liknande förmåner som avser 
perioden efter avslutad tjänst. För helåret 2010 utgick ersättning för revision om totalt 192 000 kr till 
Runawares revisorer. För helåret 2009 utgick ersättning för revision om totalt 175 000 kr till 
Runawares revisorer. För helåret 2008 utgick ersättning för revision om totalt 220 000 kr till 
Runawares revisorer.”  
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11 – Bolagsstyrning 
Kapitlet med uppdaterad information följer här: ”RW Capital är ett svenskt publikt aktiebolag och 
lyder under den svenska aktiebolagslagen och Bolagets bolagsordning. Enligt aktiebolagslagen är 
årsstämman Bolagets högsta beslutande organ, där ägarna utövar sitt inflytande. Aktieägare som är 
registrerade i aktieägarregister hos EUROCLEAR och anmäler sitt deltagande till Bolaget enligt 
utfärdad kallelse har rätt att delta på årsstämman. Årsstämma 2011 ägde rum den 27 juni.  
Bolagets revisor utses av årsstämman för en period av fyra år. Vid bolagsstämman 2011 valdes BDO 
AB med huvudansvarig revisor Johan Adolphsson till revisor för perioden till och med årsstämman 
2015. Arvode har utgått till PricewaterhouseCoopers för verksamhetsåret 2009 med motsvarande 
192 TSEK, varav 150 TSEK avsåg revision och 42 TSEK avsåg utlägg i form av resekostnader.  
Styrelsen har fastställt en arbetsordning. Enligt arbetsordningen skall styrelsen sammanträde minst 
fyra gånger per år. Arbetsordningen innehåller en beskrivning av styrelsens åligganden samt 
föreskrifter rörande styrelsemötenas genomförande samt en instruktion till verkställande direktören 
som reglerar dennes ansvar och befogenheter i Bolaget. RW Capital har ingen valberedning. Förslag 
till ledamöter i styrelsen samt förslag till revisorsval arbetas fram av en grupp som representerar en 
majoritet av aktieägarna inför varje årsstämma. RW Capital följer för närvarande ej Svensk kod för 
bolagsstyrning (SOU 2004:130). Endast bolag noterat på en börs och med ett börsvärde över 3 000 
miljoner SEK är skyldiga att följa bolagskoden. RW Capital har inte heller en revisions- eller 
ersättningskommitté utan dylika frågor behandlas av Bolagets styrelse.  
Hittills under 2011 har styrelsen sammanlagt hållit 5 protokollförda styrelsemöten. Vid dessa möten 
behandlade styrelsen de fasta punkter som förelåg vid respektive styrelsemöte, som godkännande 
av protokoll från föregående styrelsemöte, affärsläge, ekonomisk rapportering och investeringar. 
Därutöver behandlades vid valda styrelsemöten Bolagets framtida strategi och finansiering”. 

12 – Aktiekapital och ägerförhållanden 
RW Capitals aktie är sedan 2008 listat på Aktietorget med handelsbeteckningen RWCA. Aktien 
handlas i poster om 1 000 aktier.  Aktiens ISIN-kod är SE0000718728. 
Aktiekapitalet i RW Capital AB uppgick den 30 juni 2011 till 943 982,65 SEK fördelat på 1 452 281 
aktier med ett kvotvärde motsvarande 65 öre per aktie. RW Capitals aktiekapital skall utgöra lägst 
0,9 miljoner SEK och högst 3,6 miljoner SEK. Antalet aktier ska lägst vara lägst 1,4 miljoner högst 5,6 
miljoner aktier, enligt gällande bolagsordning. Samtliga aktier äger lika rätt till Bolagets tillgångar och 
vinst och inga aktier med olika röstvärde är utgivna. Bolagets aktier är denominerade i svenska 
kronor och har utgivits enligt svenskt rätt. Aktierna medför företrädesrätt vid framtida 
företrädesemissioner. Varje aktie medför lika rätt till vinstutdelning samt till eventuellt överskott vid 
likvidation. Aktiekapitalet och antalet aktier har förändrats genom händelser som redogörs för i 
tabellen ”Aktiekapitalets utveckling”.  I nedanstående tabeller visas ägarstrukturen i RW Capital per 
den 30 juni 2011. Som framgår av tabellen så är Bolagets ägarstruktur koncentrerad och de tio 
största aktieägarnas ägarandel uppgick den 30 juni 2010 till 69,4 procent. Mindre aktieägares skydd 
omfattar det följande: Bolaget tillämpar i första hand svensk aktiebolagslag, men även de regler och 
rekommendationer som följer av Bolagets listning på Aktietorget, inklusive god sed på 
aktiemarknaden. Dessutom följer Bolaget de bestämmelser som föreskrivs i Bolagets bolagsordning. 
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Bolagsordningen framgår i sin helhet underavsnittet ”Bolagsordning”. 

Ägare Antal Aktier Röster (%)

Go Mobile Nu AB/Per Åhlgren 15 272 157 16,18%

Nordnet Pensionsförsäkring AB 11 642 023 12,33%

Marcus Hamberg 7 667 389 8,12%

Cadasan Invest 6 249 250 6,62%

Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension AB 5 075 634 5,38%

LF Småbolagsfonden 5 051 821 5,35%

LF Bergslagen 4 340 199 4,60%

EFG Private Bank 3 999 276 4,24%

Banque Invik 3 954 706 4,19%

Tommie Cervin 2 258 498 2,39%

Summa tio största ägarna 65 510 953 69,40%

Summa övriga ägare 28 881 724 30,60%

Summa 94 392 677 100,00%  

Antalet aktieägare uppgick till 385.  

13 – Legala frågor och övrig information 
Stycket ”Transaktioner med närstående” uppdateras och ser därefter ut som följer: 
”Det sker en månatlig fakturering mellan moderbolaget RW Capital AB och dotterbolaget Runaware 
Inc. Faktureringen avser managementtjänster. Bolagets löpande kassaflöde under den intensiva 
investeringsperiod som påbörjades 2007 har hanterats till viss del genom löpande inlåning från 
några av bolagets styrelseledamöter. Per den 30 juni 2011, uppgick Bolagets skulder till styrelse-
ledamöter/huvudägare till följande belopp: Per Åhlgren (inkl bolag): 2 678 TSEK, Marcus Hamberg 
(gm bolag):  5 200 TSEK och Jessica Tyreman (gm bolag): 751 TSEK.  Samtliga lån upptogs under året. 
Räntan på lånen har uppgått till 10 procent årsränta och kapitaliseras kvartalsvis. Lånen förfaller 30 
dagar efter det att de sägs upp av endera part. Per den 31 december 2010 uppgick Bolagets skulder 
till styrelseledamöter/huvudägare till följande belopp: Per Åhlgren (inkl bolag): 0 TSEK, Marcus 
Hamberg (gm bolag): 2 979 TSEK och Jessica Tyreman (gm bolag): 707 TSEK.  Samtliga lån upptogs 
under året. Räntan på lånen har uppgått till 10 procent årsränta och har kapitaliserats kvartalsvis. 
Lånen förfaller 30 dagar efter det att de sägs upp av endera part. Per den 31 december 2009 uppgick 
Bolagets skulder till styrelseledamöter/huvudägare till följande belopp: Per Åhlgren (inkl bolag): 632 
TSEK, Marcus Hamberg (gm bolag): 2 830 TSEK och Tomas Björklund: 124 TSEK. Samtliga lån upptogs 
under året. Räntan på lånen har uppgått till 10 procent årsränta och har kapitaliserats kvartalsvis. 
Lånen förfaller 30 dagar efter det att de sägs upp av endera part. Per den 31 december 2008 uppgick 
Bolagets skulder till styrelseledamöter/huvudägare till följande belopp: Per Åhlgren (inkl bolag): 0 
TSEK, Marcus Hamberg (gm bolag): 2 394 TSEK och Tomas Björklund: 4 TSEK.  Samtliga lån upptogs 
under året. Räntan på lånen har uppgått till 10 procent årsränta och har kapitaliserats kvartalsvis. 
Lånen förfaller 30 dagar efter det att de sägs upp av endera part. Under den period som den 
historiska finansiella information i Avsnitt 15 avser har mer än 10 procent av de aktier som 
emitterats till närstående och betalats genom kvittning av fordringar, dvs. på annat sätt än genom 
att tillföra likvida medel. Nedan följer en specifikation: 

 Såhär långt 2011 har inga aktier till närstående emitterats genom kvittning av skuld. 

 Under det andra halvåret 2010, i samband med förra årets företrädesemission, emitterades totalt 
13 823 118 aktier genom kvittning av skuld om 7 740 996  SEK. Tilldelningen skedde med stöd av 
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beslut att ge styrelsen emissionsbemyndigande från årsstämma den 28 juni 2010. Emissionskursen 
var 0,56 SEK per aktie.  

 Under det första halvåret 2010 emitterades totalt 587 993 aktier till närstående (Marcus Hamberg, 
Per Åhlgren och Tomas Björklund) genom kvittning av skuld om 599 TSEK. Tilldelningen skedde med 
stöd av beslut från extra bolagsstämma i oktober 2009. Emissionskursen var 0,98 SEK per aktie.  

 Under 2009 emitterades inga aktier till närstående genom kvittning av skuld. 

 Under 2008 emitterades totalt 4 060 000 aktier till närstående (Marcus Hamberg, Per Åhlgren, Tomas 
Björklund och Christer Björklund) genom kvittning av en skuld uppgående till 2436 TSEK. Tilldelningen 
av aktier skedde genom nyttjande av teckningsrätter i Bolagets företrädesemission i december 2008. 
Emissionskursen var 0,60 SEK per aktie.  

 Under 2007 emitterades totalt 670 000 aktier till närstående (Marcus Hamberg, Per Åhlgren, Tomas 
Björklund och Christer Björklund) genom kvittning av en skuld uppgående till 2000 TSEK. Tilldelningen 
av aktier skedde genom nyttjande teckningsrätter i Bolagets företrädesemission i januari 2008. 
Emissionskursen var 0,6 SEK per aktie. 

Styrelseledamoten Marcus Hamberg har under åren 2008, 2009 och 2010, från eget bolag, 
fakturerat RW Capital för arbete relaterat till Bolaget kapitalanskaffning. För 2010 uppgick beloppet 
till 1 551 000 SEK samt en kostnadsersättning om 513 000 SEK. För 2009 uppgick beloppen till 
700 000 SEK samt en kostnadsersättning på 78 105 SEK. Motsvarande belopp för 2008 var 605 000 
SEK respektive 583 323 SEK. Styrelseledamoten Tomas Björklund fakturerade för 2008 ett belopp på 
202 000 SEK som avsåg rådgivning i samband med kapitalanskaffning. 

14 – Bolagsordning 
Nu gällande bolagsordning har uppdaterats med avseende på följande punkter. Ny lydelse: 
§ 4 – Aktiekapitalet utgör lägst 900 000 SEK och högst 3 600 000 SEK. 
§ 5 – Antalet aktier skall vara lägst 1 400 000 och högst 5 600 000. 
§ 7 - Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av 
bolagsordning 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. Kallelse skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på 
Bolagets webbplats. Att kallelse till bolagsstämma har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. 
Andra meddelanden skall ske genom brev med post. Rätten att delta i bolagsstämman tillkommer 
den aktieägare som dels har upptagits som aktieägare i utskrift av aktieboken avseende 
förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i 
kallelsen till stämman före kl.15.00. Denna dag får inte vara en söndag, annan allmän helgdag, 
lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före 
stämman. Aktieägare får medföra ett eller två biträden till bolagsstämman, dock endast om 
aktieägaren på sätt som anges ovan anmäler det antal biträden denne har för avsikt att medföra.  
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15 – Räkenskaper 2008-2010 
 
All information I detta stycke, såväl tabeller som noter, är Bolagets egen sammanställning av de 3 senaste 
årens räkenskaper och har ej granskats av revisor. För fullständiga, av Bolagets revisor reviderade räkenskaper 
hänvisas till Runawares årsredovisningar för 2010, 2009 och 2008. Se vidare avsnitt ”Handlingar infogade 
genom hänvisning.” 
 

Resultaträkning – Koncernen     

     

Belopp i kkr Not 2010 2009 2008 

     

Nettoomsättning  15 320 16 816 17 291 

Aktiverat arbete för egen räkning  5 480 11 933 16 043 

  20 805 28 749 33 334 

Rörelsens kostnader     

Övriga externa kostnader 2 -10 026 -10 608 -10 788 

Personalkostnader 3 -15 357 -14 478 -23 002 

Av-Nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar  -7 214 -5 113 -2 086 

Övriga rörelsekostnader  -162 -1 073 -2 948 

Summa rörelsens kostnader  -32 759 -31 272 -38 824 

Rörelseresultat  -11 954 -2 523 -5 490 

     

Resultat från finansiella poster     

Resultat från andelar I koncernföretag  - 420 - 

Resultat från övriga värdepapper  205   

Ränteintäkter och liknande poster 4 - 643 2 897 

Räntekostnader och liknande resultatposter 5 -1 485 -473 -536 

Summa resultat från finansiella poster  -1 280 590 2 361 

     

Resultat före skatt  --13 234 -1 933 -3 129 

Skatt på årets resultat  -276 - - 

Årets resultat  --13 510 -1 933 -3 129 
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Balansräkning – Koncernen     

Tillgångar     

Belopp i kkr Not 2010 2009 2008 

     

     

Tecknat men ej inbetalt kapital  - - 3 408 

     

Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar     

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 6 27 501 30 160 22 755 

Licensrättigheter 7 - - 342 

  27 501 30 160 23 097 

     

Materiella anläggningstillgångar     

Inventarier, verktyg och installationer 8 1 222 1 315 1 658 

     

Finansiella anläggningstillgångar     

Andra långfristiga värdepappersinnehav 9 3 868 5 330 - 

Andra långfristiga fordringar  975 26 - 

Summa anläggningstillgångar  32 916 36 831 24 755 

     

Omsättningstillgångar     

Kortfristiga fordringar     

Kundfordringar  2 511 2 378 3 801 

Aktuella skattefordringar  165 246 360 

Övriga kortfristiga fordringar  1 153 952 23 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 62 338 370 

  3 891 3 914 4 554 

     

Kassa och bank  551 738 509 

Summa omsättningstillgångar  4 442 4 652 5 063 

Summa tillgångar  37 358 41 483 33 225 

     

’Eget Kapital och Skulder     

Belopp i kkr Not 2010 2009 2008 

     

Eget capital 11    

Bundet eget kaptital     
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Aktiekapital  47 552 30 307 17 745 

Bundna reserver  -952 - 10 742 

  46 600 30 307 28 487 

     

Fritt eget capital     

Fria reserver  -1 877 58 760 

Årets resultat  -13 510 -1 933 -3 129 

  15 387 -1 875 -2 369 

Summa eget capital  31 213 28 432 26 119 

     

Avsättningar  1 250 1 250  

Uppskjuten skatt  169   

Kortfristiga skulder     

Checkräkningskredit 12 - 1 474 1 506 

Leverantörsskulder  72 498 977 

Övriga kortfristiga skulder 17 94 428 9 677 2 909 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 226 152 1 714 

Summa kortfristiga skulder  4 726 11 801 7 106 

Summa eget kapital och skulder  37 358 41 483 33 225 

     

     

Ställda säkerheter  1 500 1 500 1 500 

Ansvarsförbindelser 18 2 163 2 163 360 
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Kassaflödesanalys – Koncernen     

Belopp I kkr Not 2010 2009 2008 

Den löpande verksamheten     

Rörelseresultat före finansiella poster  -11 954 -2 523 -5 490 

Justering för poster som inte ingår I kassaflödet 14 4 483 7 586 1 445 

     

Erhållen utdelning  205   

Erhållen ränta  - 643 13 

Betald ränta  -32 -473 -536 

Betald inkomstskatt  271 - - 

     

Förändring kundfordringar  -133 1 423 288 

Förändring övriga kortfristiga fordringar  1 131 -783 -50 

Förändring leverantörsskulder  -246 -479 -437 

Förändring övriga kortfristiga skulder  5 567 5 174 360 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -886 10 568 -4 407 

     

Investeringsverksamheten     

Förändring finansiella anläggningstillgångar  107 -5 356 - 

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar  -5 483 -11 933 -13 981 

Investeringar I materiella anläggningstillgångar  -603 -2 064 -520 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -5 979 -19 353 -14 501 

     

Finansieringsverksamheten     

Nyemission  6 679 9 082 17 410 

Upptagna lån  - - 3 235 

Amortering av skuld  - -32 -2 436 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  6 679  9 050  18 209 

     

Årets kassaflöde  -187 265 -699 

Likvida medel vid årets början  738 509 1 302 

Kursdifferens I likvida medel  - -35 -94 

Likvida medel vid årets slut  551 738 509 
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Resultaträkning – Moderbolaget     

     

Belopp i kkr Not 2010 2009 2008 

     

Nettoomsättning 15 1 598 1 200 72 

Övriga rörelseintäkter  - - - 

  1 598 1 200 72 

Rörelsens kostnader     

Övriga externa kostnader 2 -1 952 -1 498 -1 404 

Personalkostnader 3 - -158 - 

Av-Nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar  -168 -454 -49 

Övriga rörelsekostnader 4 - - - 

Summa rörelsens kostnader  -2 120 -2 110 -1 453 

Rörelseresultat  -522 --910 -1 381 

     

Resultat från finansiella poster     

Resultat från andelar I koncernföretag 17 -25 000   

Resultat från övriga värdepapper  205   

Ränteintäkter och liknande poster 5 - 1 6 

Räntekostnader och liknande resultatposter 6 -1 184 -432 -424 

Summa resultat från finansiella poster  -25 979 --431 -418 

     

Resultat före skatt  -26 501 -1 341 -1 799 

Skatt på årets resultat  - - - 

Årets resultat  -26 501 -1 341 -1 799 
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Balansräkning – Moderbolaget     

Tillgångar     

Belopp i kkr Not 2009 2009 2008 

     

     

Tecknat men ej inbetalt kapital  - - 3 408 

     

Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar     

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 6 576 703 768 

Licensrättigheter 7 - - 21 

     

     

     

Materiella anläggningstillgångar     

Inventarier, verktyg och installationer 8 - - 408 

     

     

     

Finansiella anläggningstillgångar     

Andelar i koncernföretag 16 1 729 12 729 12 729 

Fordringar hos koncernföretag  28 381  29 699  20 939 

Andra långfristiga värdepappersinnehav 9 3 218   5 330   - 

Andra långfristiga fordringar  - 23 23 

Summa anläggningstillgångar  33 922 48 542 38 296 

     

Omsättningstillgångar     

Kortfristiga fordringar     

Kundfordringar  - - - 

Aktuella skattefordringar  91 91 309 

Övriga kortfristiga fordringar  2 433 - - 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 23 305 89 

  2 456 396 398 

     

Kassa och bank  105 - - 

Summa omsättningstillgångar  2 561 396 398 

Summa tillgångar  36 483 48 939 38 694 
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Eget Kapital och Skulder     

Belopp i kkr Not 2010 2009 2008 

     

Eget capital 11    

Bundet eget kaptital     

Aktiekapital  47 552 30 307 17 745 

Nyemission under registrering  1 174 - 10 742 

Reservfond  - - - 

  48 726 30 307 28 487 

     

Fritt eget capital     

Överkursfond  29 156 26 761 22 905 

Balanserad förlust  -18 764 -17 423 -15 623 

Årets resultat  -26 503 -1 341 -1 799 

  8 889 7 997 5 483 

Summa eget capital  32 615 38 305 33 971 

     

Kortfristiga skulder     

Checkräkningskredit  - 1 474 1 506  

Leverantörsskulder  1 64 200 

Övriga kortfristiga skulder 16 3 685 8 946 2 508 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 182 150 509 

Summa kortfristiga skulder  3 868 10 634 4 723 

Summa eget kapital och skulder  36 483 48 939 38 694 

     

     

Ställda säkerheter  1 500 1 500 1 500 

Ansvarsförbindelser 18 2 163 2 163 360 

     

Kassaflödesanalys – Moderbolaget     

Belopp I kkr Not 2010 2009 2008 

Den löpande verksamheten     

Rörelseresultat före finansiella poster  -522 -910 -1 381 

Justering för poster som inte ingår I kassaflödet 14 168 454 49 

     

Erhållen utdelning  205   

Erhållen ränta  0 1 6 

Betald ränta  -32 -432 -424 

Betald inkomstskatt  -2 - - 
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Förändring övriga kortfristiga fordringar  -1 004 -8 759 -89 

Förändring leverantörsskulder  -63 -136 -348 

Förändring övriga kortfristiga skulder  6 280 6 078 66 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  5 030 -3 703 -2 121 

     

Investeringsverksamheten     

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar  - - -792 

Investeringar I materiella anläggningstillgångar  -1 -18 -454 

Investeringar I finansiella anläggningstilgångar  -12 659 -5 330 -24 370 

Försäljning finansiella anläggningstillgångar  1 056 - 9 094 

Lämnade aktieägartillskott  - - - 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -11 604 --5 348 -16 522 

     

Finansieringsverksamheten     

Nyemission  6 679 9 083 17 410 

Upptagna lån  - - 3 235 

Amortering av skuld  - -31 -2 436 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  6 679  9 051  18 209 

     

Årets kassaflöde  105 0 -434 

Likvida medel vid årets början  0 0 434 

Likvida medel vid årets slut  105 0 509 
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Noter 
(gemensamma för moderbolag och koncern) 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 
Bolagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år. 
Koncernredovisning 
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. I koncernens egna kapital ingår, förutom 
moderbolagets egna kapital, således endast dotterbolagets resultat efter förvärvstidpunkten.  
I koncernredovisningen ingår boksluten för dotterbolagen. Ett dotterbolag är ett bolag, i vilket moderbolaget 
direkt eller indirekt äger aktier som representerar mer än 50 % av rösterna. 
Alla koncerninterna transaktioner och vinster har eliminerats. Vid omräkning till svenska kronor av bokslut från 
självständigt utländskt dotterbolag tillämpar koncernen dagskursmetoden, varvid tillgångar och skulder 
omräknas till balansdagens kurs och resultaträkningsposter till genomsnittskurs. Uppkomna 
omräkningsdifferensen redovisas under eget kapital med uppdelning på bundet och fritt eget kapital 
Utländska valutor 
Tillgångar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. 
Intäkter 
Koncernen erbjuder programvarutillverkare möjligheten att låta prospektiva användare utvärdera sina 
produkter via internet samt on-line marketing tjänster. 
Intäkter avseende installationsarbeten redovisas när applikationen är färdiga för användning. Intäkter från 
abonnemang redovisas månadsvis i enlighet med avtal. Ersättning avseende kortare konsultuppdrag 
intäktsförs vid fullgjord leverans enligt kontrakt. Ersättning vid längre kontrakt intäktsförs i takt med att 
projekten färdigställs. Färdigställandegraden i dessa projekt fastställs utifrån fastställda milestones 
överenskomna med kunden i samband med upprättande av kontrakt.   
Inkomstskatter 
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år och justeringar 
avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets 
bedömning skall erläggas till eller erhållas från skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och 
skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. 
För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i 
resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. 
Uppskjuten skatt på underskottsavdrag har ej beräknats, då ovisshet föreligger om koncernen och 
moderbolaget kommer att kunna utnyttja dessa inom den närmaste framtiden.   
Immateriella tillgångar 
Utgifter för förvärvade licenser balanseras då licenserna krävs för Bolagets drifttjänster eller ingår i Bolagets 
egenutvecklade mjukvara. Kostnaden för utveckling av egen mjukvaruplattform balanseras. Utgifter som är 
direkt sammankopplade med identifierbara och unika programvaror som kontrolleras av koncernen och som 
har troliga ekonomiska fördelar som efter ett år överstiger kostnaden, balanseras som immateriell tillgång. 
Utgifter som höjer prestandan eller förlänger livslängden på programvaran utöver dess ursprungliga nivå 
redovisas som en förbättringsutgift och ökar det ursprungliga anskaffningsvärdet. Immateriella 
anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas 
avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde.  Linjär 
avskrivningsmetod används för samtliga typer av immateriella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: 
Balanserade utgifter för utveckling och liknande arbeten  5 år  
Licensrättigheter    3 år  
Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för 
förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för 
reparation och underhåll redovisas som kostnader. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över 
tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i 
förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella 
tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: 
Datorer 3 år 
Inventarier 5 år 
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Fordringar 
Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga 
som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.  
Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 
transaktioner som medför in- eller utbetalningar. 

Not 2 Ersättning till revisorerna      
 Koncernen  Moderbolaget  

 2010 2009 2008 2010 2009 2008 
Revision       
Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers 192 175 220 150 175 220 
Scott, Rankin & Gardiner - - - - - - 
Summa 192 175 220 150 175 220 

 

Not 3 Personal      
 Koncernen  Moderbolaget  

 
2010 2009 2008 2010 2009 2008 

Medelantalet anställda       
Kvinnor 14 9 9 - - - 
Män 43 37 37 - - 0,5 
Totalt 57 46 46 0 0 0,5 
  
Av koncernens medelantal anställda 2009 så arbetar 0 st. i Sverige, 15 st. i USA och 42 st. i Indien. 

 
       
Löner, ersättningar, 
sociala avgifter och 
pensionskostnader 2010 2009 2008 2010 2009 2008 
Löner och ersättningar 
till styrelsen och 
verkställande 
direktören 1 016 - 1 641 - - - 
Löner och ersättningar 
till övriga anställda 12 333 11 539 19 729 - 120 - 
 13 349 11 539 21 370 - 120 - 
Sociala avgifter enligt 
lag och avtal 892 983 1 281 - 38 - 
Pensionskostnader för 
styrelsen och 
verkställande 
direktören - - - - - - 
Pensionskostnader för 
övriga anställda - 475 239 - - - 
Totalt 14 241 12 987 22 890 - 158 - 
  
Personalkostnaderna i Indien och delar av USA aktiveras som balanserade utgifter för 
utvecklingsarbeten.  
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För all personal gäller normal uppsägning enl. regler i respektive land och inga avgångsvederlag eller 
andra avvikande avtal nyttjas.  
Styrelsen fakturerar bolaget för tjänster, överenskommelse och tjänster med närstående sker på 
marknadsmässiga villkor, se vidare not 15.  
       
Styrelseledamöter och 
ledande 
befattningshavare   

 

   
Antal 
styrelseledamöter på 
balansdagen   

 

   
 2010 2009 2008 20109 2009 2008 
Män 7 7 7 7 7 7 
Totalt 7 7 7 7 7 7 
       
Antal verkställande 
direktörer och andra 
ledande 
befattningshavare 

 

 

 

   
       
Kvinnor 1 1 1 0 0 0 
Män 7 7 7 1 1 1 
Totalt 8 8 8 1 1 1 
       
Sjukfrånvaro       
Total sjukfrånvaro% - - 0,7 - - - 
- långtidssjukfrånvaro 
*% - - - - - - 
       
* Med långtidssjuk avses sjukfrånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. 
Sjukfrånvaro avseende koncernen är samma som för moderbolaget då sjukfrånvaro ej skall anges för 
anställda utomlands. 

 

Not 4 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter    
 Koncernen  Moderbolaget  
 2009 2009 2008 2010 2009 2008 
       
Ränteintäkter - 26 12 - 1 6 
Valutakursdifferenser* - 617 2 885 - - - 
Summa - 643 2 897 - 1 6 
       
*varav avseende 
koncernföretag  617 2 885 - - - 
 

Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter     
 Koncernen  Moderbolaget  
 2010 2009 2008 2010 2009 2008 
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Räntekostnader, 
övriga -16 -37 -45 -16 -37 -35 
Räntekostnader, lån -1 169 -396 -389 -1 169 -396 -389 
Valutakursdifferenser -300 40 -105 - - - 
Summa -1 485 -473 -536 -1 185 -433 -424 
 

Not 6 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  
 Koncernen  
 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 
    
Ingående anskaffningsvärden 

33 753 24 123 8 532 
Årets aktiverade utgifter 5 480 11 933 13 895 
Omräkningsdifferenser -2 479 --2 303 1 696 
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 36 754 33 753 24 123 
    
Ingående avskrivningar -3 593 -1 368 -1 053 
Årets avskrivningar -6 516 -2 456 -106 
Omräkningsdifferenser 856 231 -209 
Utgående ackumulerade 
avskrivningar -9 253 -3 593 -1 368 
    
Utgående restvärde enligt 
plan 27 501 30 160 22 755 
 

Not 7 Licensrättigheter      
 Koncernen  Moderbolaget  
 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 
       
Ingående 
anskaffningsvärden 6 690 6 690 6 565 664 664 - 
Förvärvat 
anskaffningsvärde - - - - - 664 
Årets aktiverade 
utgifter - - 86 - - - 
Försäljningar och 
utrangeringar - - - - - - 
Omräkningsdifferenser - - 39 - - - 
Utgående 
ackumulerade 
anskaffningsvärden 6 690 6 690 6 690 664 664 664 
       
Ingående 
avskrivningar -3 639 -3 639 -3 354 -643 -643 - 
Förvärvade 
avskrivningar - - - - - -640 
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Försäljningar och 
utrangeringar - - - - - - 
Årets avskrivningar -21 -21 -285 -21 -21 -3 
Omräkningsdifferenser - - - - - - 
Utgående 
ackumulerade 
avskrivningar -3 660 -3 660 -3 639 -664 -664 -643 
       
       
Ingående 
nedskrivningar -2 709 -2 709 -2 709 - - - 
Försäljningar och 
utrangeringar - - - - - - 
Utgående 
ackumulerade 
nedskrivningar -321 -321 -2 709 0 0 - 
Utgående restvärde 
enligt plan 0 0 342 0 0 21 
 

 

 

Not 8 
Inventarier, verktyg och 
installationer     

 Koncernen  Moderbolaget  
 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 
       
Ingående 
anskaffningsvärden 11 148 9 522 8 320 1 913 1 895 - 
Förvärvat 
anskaffningsvärde      1 895 
Inköp 625 2 065 520 - 18 - 
Försäljningar och 
utrangeringar -3 497 - - - - - 
Omräkningsdifferenser -361 -439 682 - - - 
Utgående 
ackumulerade 
anskaffningsvärden 7 915 11 148 9 522 1 913 1 913 1 895 
       
Ingående avskrivningar -9 833 -7 864 -5 609 -1 855 -1 487 - 
Förvärvade 
avskrivningar - - - - - -1 441 
Försäljningar och 
utrangeringar 3 497 - - - - - 
Årets avskrivningar -698 -2 315 -1 822 -40 -368 -46 
Omräkningsdifferenser 341 346 -3 73 - - - 
Utgående 
ackumulerade 
avskrivningar -6 693 -9 833 -7 864 -1 895 -1 855 -1 487 
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Utgående restvärde 
enligt plan 1 222 1 315  1 658 18 58 408 
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Not 9 
Andra långfrisiga 
värdepappersinnehav     

 Koncernen  Moderbolaget  
 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 
       
Ingående 
anskaffningsvärde 5 330 - - 5 330 - - 
Inköp - 5 330 - - 5 330 - 
Försäljning -2 112   -2 112   
Summa 3 218 5 330 - 3 218 5 330 - 
 
Avser innehav Mangold Fondkommisson AB 
 
 
 
 
 

Not 10 
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter     

 Koncernen  Moderbolaget  
 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 
       
Förutbetalda 
hyror 35 166 145 - - 145 
Övriga poster 27 133 259 23 - 45 
Summa 62 299 404 23 - 190 
 

Not 11 Förändring av eget kapital 

 

Koncernen 
  Aktiekapital 

Bundna 
reserver 

Fritt eget 
kapital 

Summa eget 
kapital 

     

Eget kapital 2008-12-31 17 745 10 742 -2 369 26 119 

Nyemissioner 12 562 -10 742 4 556 6 375 

Emissionskostnader - - -700 -700 

Omräkningsdifferens - - -1 429 -1 429 

Årets resultat - - -1 933 -1 933 

Eget kapital 2009-12-31 30 307 - -1 875 28 432 

Nyemissioner 17 245 1 174 4 099 22 518 

Emissionskostnader - - -1 703 -1 703 
Omräkningsdifferens - -2 126 -2 397 -4 523 

Årets resultat - - -13 510 -13 510 

Eget kapital 2010-12-31 47 552 -952 -15 386 31 213 
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Moderbolaget 

 Aktiekapital 

Emission 
under 

registrering 
Överkurs- 

fond 
Fritt eget 

kapital 
Summa eget 

kapital 
       
Eget kapital 2008-12-31  17 745 10 742 22 905 -17 422 33 971 
Nyemissioner  12 562 -10 742 4 555 - 6 375 
Emissionskostnader  - - -700 - -700 
Årets resultat  - - - -1 341 -1 341 
Eget kapital 2009-12-31  30 307 - 26 760 -17 585 38 305 

Nyemissioner  17 245 1 174 2 395 - 6 375 

Emissionskostnader  - - - - -700 

Årets resultat  - - - -1 341 -1 341 

Eget kapital 2010-12-31  47 552 1 174 29 156  -17 585 38 305 
 
Aktiekapitalet består av 58 887 190 A-aktier med ett kvotvärde på 0,515. 
 
 
 
 

Not 12 Checkräkningskredit     
 Koncernen  Moderbolaget  
 2009-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2009-12-31 2009-12-31 2008-12-31 
       
Beviljad 
checkräkningskredit 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 
Utnyttjad 
checkräkningskredit 0 -1 474 -1 506 0 -1 474 -1 506 
 

Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter     
 Koncernen  Moderbolaget  
 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 
       

Upplupna löner - - 4 - - - 
Upplupna 
semesterlöner - - 529 - - - 
Upplupna 
sociala avgifter - - 303 - - - 
Övriga poster 226 152 878 182 150 509 
Summa 226 152 1 714 182 150 1 804 
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Not 14 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm    

       
 Koncernen  Moderbolaget  
 2010 2009 2008 2010 2009 2008 
       
Avskrivningar 7 214 5 113 2 086 168 454 49 
Koncernmässigt 
resultat avvecklad 
verksamhet - 420 - - - - 
Övriga avsättningar 168 1 250 - - - - 
Valutakursdifferenser 
och övrigt -2 899 802 -641 - - - 
Summa 4 483 7 585 1 445 168 454 49 
 

 

Not 15 Transaktioner med närstående  
       Moderbolaget  

2010 2009 2008 

Inköp och försäljning mellan koncernföretag  
Nedan anges andelen av årets inköp och försäljning avseende koncernföretag. 

 

Försäljning, tkr 1 200 1 200 - 

Inga inköp har skett från 
koncernföretag.    

    

Bolagets styrelseordförande har under året på konsultbasis arbetat med Bolagets 
emissioner. Fagerhyltan AB ägs av Bolagets VD och har fakturerat ett arvode om 1 551 
000 (700 000)kr och kostnadsersättningar om 513 000 (78 105)kr. Arvodet har bokats 
som emissionskostnad.  

  

Se även not 17.  
 

Not 16 Andelar i dotterföretag    

Koncernen Org nr Säte                            Kapitalandel (%) 

Runaware Inc 94-3365316 Delaware, USA  100 

     
 

Moderbolaget Kapital- 
andel % 

Rösträtts- 
andel % 

Antal 
aktier 

Bokfört 
värde 10-12-

31 

Bokfört 
värde 09-12-

31 

Bokfört 
värde 08-12-

31 

Runaware Inc 100 100 100 000 1 729 12 729 12 729 

Summa    1 729 12 729 12 729 

        
 2009 2009 2008    
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Ingående 
anskaffningsvärden 12 729 12 729 21 823    
Inköp av andelar - - -    
Nedskrivning -11 000 -     
Försäljning - - -9 094    
Utgående ackumulerat 
anskaffningsvärde 1 729 12 729 12 729    
       
       
Utgående redovisat värde 1 729 12 729 12 729    
 

Not 17 Övriga skulder      
     
 

2010-12-31 

Koncernen  

2010-12-31 

Moderbolaget  

2009-12-31 2008-12-31 2009-12-31 2008-12-31 
       
Lån Per-Arne Åhlgren - 632 - - 632 - 
Lån Fagerhyltan AB 
(Marcus Hamberg) 2 979 2 830 2 394 2 979 2 830 2 394 
Lån 
Runawareintressenter - - - - - - 
Lån Krister Björklund - - - - - - 
Lån BBCE Vågen HB 
(Karl Björk)  -   - 110 
Lån Tomas Björklund - 4 4 - 4 4 
Lån Trecenta AB 
(Tomas Björklund) - 120 - - 120  
Swiss Life - 5 330 - - 5 330  
Cadasan Invest 706   706   
Övriga poster 277 761 401 - 30 - 
Summa 3 962 9 677 2 909 3 685 8 946 2 508 
       
Per-Arne Åhlgren, Marcus Hamberg och Tomas Björklund är ledamöter i styrelsen. Ränta på lånen 
har utgått med 10 %.  
 

Not 18 Ansvarsförbindelser      
 

Bolaget har blivit stämt av en före detta leverantör i USA. Exponeringen bedöms till maximalt 1 803 (0) kSEK. 
Som har redovisats tidigare finns en potentiell tvist med en tidigare hyresvärd rörande formerna för en 
uppsägning, upptaget belopp 360 (360) kSEK. Bolaget har bestridit dessa krav varför de är upptagna som 
ansvarsförbindelse och inte som skulder.  
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16 – Handlingar infogade genom hänvisning 
Kopior av följande handlingar finns under Prospektets giltighetstid tillgängliga för inspektion i 
pappersform på RW Capitals kontor, med nedanstående adress. 

 Bolagsordning för RW Capital 

 RW Capitals årsredovisningar för åren 2008–2010 

 Delårsrapport jan - juni 2011 

 Garantiavtal 

 Föreliggande Prospekt 
 

17 – Adresser 
Ingen förändring. 
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12. Adresser 

 
 
Sverige – RW Capital AB (publ) & Runaware Inc. 
Box 1142 
SE - 131 26 Nacka Strand 
Phone: +46 [70] 552 5223 
 
USA – Runaware Inc. 
Runaware Inc. 
1844 N. University Drive, Suite 200 
Coral Springs, Florida 33071 
Phone: +1 [954] 302 5340 
Fax: +1 [954] 302 5359  
 
Indien - Runaware Software PVT LTD 
Software Units Layout, Plot No.17 
The “V “IT Park, 
Mariner Building ‘E’ Block 4th Floor, Hitech City, Madhapur 
Hyderabad 500081, AP India 

Emissionsinstitut 
Mangold Fondkommission AB 
Engelbrektsplan 2 
SE-114 34 Stockholm 
Tel: +46 (0)8 503 01 550 
Fax: +46 (0)8 503 01 551 
www.mangold.se 

Revisorer 
BDO AB 
Box 24193 
SE-104 51 Stockholm 

Kontoförande institut 
Euroclear AB 
Regeringsgatan 65 
SE-103 97  Stockholm 
 


