
Detta Informationsmemorandum ska inte ses som en rekommendation om 
köp av aktier i DE Capital Growth Fund AB. Det ankommer på var och en 
som önskar förvärva aktier att göra sin egen bedömning av en investering 
i DE Capital Growth Fund AB och de risker som är förknippade därmed.

Vi tar över stafettpinnen från minoritetsägare i onoterade 
tillväxtföretag som vill sälja sina aktier i förtid.

Vi öppnar dörren för dig till en exponering mot onoterade 
tillväxtföretag på ett sätt som ger förutsättningar för hög 
avkastning till reducerad risk.

Inbjudan till teckning av aktier i 
DE Capital Growth Fund AB (publ)
– Utköp av aktieminoriteter i onoterade tillväxtföretag



OM DETTA DOKUMENT
om så ändå sker, ska sådan information eller så-
dana uttalanden inte ses som tillförlitliga.

Memorandumet innehåller viss framtidsinriktad 
information. Sådan framtidsinriktad information 
är ingen garanti för framtida förhållanden och är 
föremål för ofrånkomliga risker och osäkerhetsmo-
ment. Den framtidsinriktade informationen speglar 
Bolagets nuvarande förväntningar baserade på, 
för närvarande för Bolaget tillgänglig information, 
och dessa förväntningar bygger på ett antal anta-
ganden och är föremål för risker och osäkerhets-
faktorer som kan vara utanför Bolagets kontroll. All 
framtidsinriktad information baseras uteslutande 
på de förhållanden som råder vid tidpunkten då 
den lämnas och Bolaget åtar sig inte att uppdate-
ra eller ändra sådan framtidsinriktad information, 
vare sig som en följd av ny information, nya förhål-
landen eller annat. Inga utfästelser eller garantier 
lämnas för att dessa framtidsinriktade uttalanden 
förverkligas eller visar sig vara korrekta. Presumtiva 
investerare måste själva skapa sig en uppfattning 
om vilken vikt, om någon, de vill lägga vid sådana 
framtidsinriktade uttalanden. 

Memorandumet tillhandahålls endast som väg-
ledning och dess innehåll får inte tolkas som en 
rekommendation eller ett råd till någon presumtiv 
investerare avseende teckning, köp, innehav eller 
avyttring av aktier. Ingenting i detta Informations-
memorandum ska ses som en utfästelse eller ga-
ranti, oavsett om det avser förfluten tid eller framti-
den. Presumtiva investerare måste förlita sig på sin 
egen bedömning avseende Bolaget och Emissio-
nen, inklusive sakförhållanden och risker.

Mottagare av Memorandumet uppmärksammas 
särskilt på att någon legal, finansiell eller annan 
form av granskning inte har vidtagits.

Memorandumet och Emissionen ska regleras av 
och har upprättats i enlighet med svensk lag. Tvist 
i anledning av innehållet i Memorandumet, Emissi-
onen och därmed sammanhängande rättsförhål-
landen ska avgöras av svensk domstol exklusivt, 

varvid Stockholms tingsrätt ska vara första instans.

Med DE Capital och i förekommande fall Bolaget, 
avses DE Capital Growth Fund AB (publ) org. nr. 
556857-0922.

Detta informationsmemorandum (”detta Memo-
randum” eller ”Memorandumet”) har upprättats 
av DE Capital Growth Fund AB (publ) (”Bolaget”) 
i samband med en eventuell riktad nyemission av 
aktier i Bolaget (”Emissionen”). 

Memorandumet är inte ett prospekt och har inte 
upprättats, godkänts eller registrerats enligt lag 
(1991:980) om handel med finansiella instrument 
eller annan svensk eller utländsk lagstiftning. Me-
morandumet har följaktligen inte varit föremål för 
granskning eller godkännande av Finansinspektio-
nen eller annan svensk eller utländsk myndighet. 

Bolagets aktier har inte registrerats och kommer 
inte att registreras i enlighet med United States Se-
curities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, inte 
heller i enlighet med någon värdepapperslag i nå-
gon delstat i Amerikas Förenta Stater och får inte 
utbjudas till försäljning eller teckning eller överlå-
tas i Amerikas Förenta Stater. Emissionen riktar sig 
inte till personer vars deltagande förutsätter upp-
rättande av prospekt eller registrerings- eller andra 
åtgärder. Det åligger presumtiva investerare att 
tillse att de före en eventuell investering i Bolaget 
uppfyller alla relevanta lagar och regleringar och i 
övrigt vad är föreskrivet i tillämplig jurisdiktion. Utan 
begränsning av vad som ovan sägs får Memoran-
dumet inte distribueras, publiceras eller på annat 
sätt göras tillgängligt, helt eller delvis, i Amerikas 
Förenta Stater, Australien, Hongkong, Japan, Kana-
da, Nya Zeeland, Sydafrika eller något annat land 
där distributionen eller Emissionen inte är förenlig 
med det landets lagar och regler. 

Informationen i Memorandumet har samman-
ställts utifrån Bolagets egen information samt in-
formation från källor som Bolaget har ansett vara 
relevanta och tillförlitliga. Ingen person har fått 
tillstånd att lämna någon annan information eller 
göra några andra uttalanden än de som finns i 
Memorandumet i samband med Emissionen och, 
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VERKSAMHET
DE Capital är en riskkapitalinvesterare som köper 
minoritetsaktieposter i onoterade tillväxtföretag 
från ägare som senare i företagens utvecklingsske-
den vill sälja hela eller delar av sitt innehav. 
I dag är tiden från första investering till avyttring 
av hela företaget ofta över 10 år och den ökar. 
Många tidiga investerare kan eller vill inte vänta så 
länge, men har i dag svårt att hitta köpare till sina 
aktier. DE Capitals affärsmodell svarar mot detta 

Sammanfattning

strukturella och växande behov. Rabatten på en 
minoritetspost kan av likviditetsskäl och p.g.a. in-
formationsbrist vara betydande. Genom att inte 
vara ägare under företagens första kritiska verk-
samhetsår minskar DE Capital också risken med 
investeringen. Då innehavstiden fram till avyttring 
samtidigt blir kortare, ökar kapitaleffektiviteten. På 
så sätt bygger DE Capital en aktieportfölj med för-
utsättningar för hög avkastning till reducerad risk

DE CAPITAL ERBJUDER

Kortare 
kapitalbindningstid

Investeringar till
fördelaktiga villkor

Företag i en fas 
med lägre risk

�	en exponering mot en portfölj av onoterade tillväxtföretag i expansionsfas

�	en affärsmodell som möter ett strukturellt växande behov av att sälja minoritetsposter

�	en fördelaktigare risk och avkastningsrelation

”Min erfarenhet av riskkapitalbranschen är att alla underskattar 
tiden. Det är den absolut största fienden för både investeraren 
och entreprenören.”
Riskkapitalveteranen Stefan Lindeberg, Conor Venture Partners,  
i DI 24 september 2011.
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Diagrammet visar ett förenklat exempel på ett tillväxtföretag där DE Capital investerar genom att förvärva en 
av de första investerarnas aktier, Ägare 2. Värdet på företaget femfaldigas på 12 år. Ägare 1 är en tidig ägare 
som kvarstår hela tiden till avyttring år 12. Ägare 3 är en annan riskkapitalinvesterare som tillför kapital via en 
emission år 4. Av diagrammet framgår att DE Capitals årliga avkastning överträffar de andra investerarnas 
avkastning på grund av ett rabatterat förvärvspris och kortare innehavstid.
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”Tidiga skeden präglas ofta av osäkerhet, värderings- och 
informationsproblem samt långa ledtider till finansiell bärighet.”
Maud Olofsson, f.d. näringsminister i DI Debatt 17 september 2011.

”DE Capital reducerar risken genom att undvika att investera i 
företag som befinner sig i de riskabla sådd- och uppstartsfaserna.”
DE Capital
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ERBJUDANDET I SAMMANDRAG
Erbjudandet enligt detta Memorandum avser en ny-
emission ("Emissionen") av lägst 500.000 och högst 
2.500.000 stamaktier, envar med ett kvotvärde på 
1 krona. Bolagets aktiekapital kommer vid fullteck-
nad Emission att uppgå till 3.000.000 kronor.

EMITTENT
DE Capital Growth Fund AB (publ), org. nr. 556857-
0922

EMISSIONSBELOPP
Lägst 50 mkr och högst 250 mkr

AKTIER
Erbjudandet enligt detta Memorandum avser nya 
stamaktier i Bolaget. 

TECKNINGSKURS
100 kronor

MINSTA TECKNINGSPOST
Minsta teckningspost är 5.000 aktier (eller det större 
antal som medför att minsta teckning motsvarar 
lägst 50.000 Euro).

ANMÄLNINGSPERIOD
24 oktober 2011 – t.o.m. det datum som Bolaget 
meddelar

LIKVIDDAG
Efter när emissionen registreras. Emissionen kom-
mer att registreras stegvis, med därtill påföljande 
likviddag, efter att lägsta emissionsbelopp om  
50 mkr uppnåtts.

COURTAGE
Inget courtage utgår på investerat belopp.

FÖRVALTNINGSAVGIFT
2 procent av substansvärdet (exklusive moms)

UTDELNING
Preferensaktierna erhåller aktieutdelning i form av 
20 procent av substansvärdestillväxten i enlighet 
med § 8 i bolagsordningen. Stamaktierna avses tills-

vidare inte erhålla någon aktieutdelning utan vinst-
medel avses behållas i Bolaget för investeringar. 

VÄRDETILLVÄXT
Stamaktierna erhåller värdetillväxt genom sub-
stansvärdestillväxten per aktie. 

HANDEL I DE CAPITAL-AKTIEN
Inom 24 månader från Emissionen avses inofficiell 
handel i aktien initieras via utvald fondkommissio-
när. Därefter är målsättningen att aktien inom 3–4 
år ska handlas på en orderdriven marknadsplats.

TIDPUNKT FÖR EKONOMISK REDOVISNING
Månatlig redovisning av substansvärde per aktie 
(NAV). Publicering av förenklade kvartalsrapporter 
och årsbokslut.

JURIDISK RÅDGIVARE
Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB 

SKATTERÅDGIVARE
Svalner Skatt & Transaktion KB

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
– Klas Danielsson, VD, anställd i DE Capital Mana-

gement AB

– Jan Edholm, anställd i DE Capital Management 
AB

STYRELSELEDAMÖTER
– Maths Heuman, advokat, ordförande. Oberoen-

de i förhållande till DE Capital Management AB

– Björn Fernström, f d auktoriserad revisor. Oberoen-
de i förhållande till DE Capital Management AB

– Klas Danielsson, VD, anställd i DE Capital Mana-
gement AB

– Jan Edholm, anställd i DE Capital Management 
AB
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PER DEN 5 OKTOBER 2011 OREVIDERAT 
  Enligt balansräkningen Justerat inklusive erbjudandet*
Likvida medel  0,5  mkr lägst 50,5 – högst 250,5 mkr
Eget kapital  0,5 mkr lägst 50,5 – högst 250,5 mkr
Substansvärde per 
stamaktie – 100 kr

*Justerat för att avspegla nettolikviden från emissonserbjudandet om lägst 50 mkr och högst  
250 mkr. I sammanställningen ovan har ingen hänsyn tagits till emissionsutgifter och uppstartskost-
nader, vilka beräknas uppgå till cirka 1,25 mkr (exklusive moms i förekommande fall)

REVISOR
– Peter Strandh, auktoriserad revisor och chef för 

enheten Revision för finanssektorn, Ernst & Young, 
Sverige. 

EMISSIONSINSTITUT 
Bolaget har anlitat Aktieinvest FK AB för adminis-
trationen av erbjudandet. Aktieinvest FK AB är ett 
av Finansinspektionen auktoriserat värdepappers-
bolag och har adress Aktieinvest FK AB, SE-113 89 
Stockholm

ANSTÄLLDA
DE Capital har inga anställda. Bolagets administra-
tion sköts av DE Capital Management AB, i vilket 
även VD är anställd. 

ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Bolaget är före Emissionen helägt av DE Capital 
Management AB genom röststarka preferensaktier. 
Efter Emissionen äger investerarna majoriteten av 
kapitalet i bolaget medan managementbolagets 
röstkontroll kvarstår. Detta för att säkerställa kontroll 
över Bolaget och dess verksamhet. 

FINANSIERING
Utöver det kapitaltillskott som tillförs Bolaget genom 
Emissionen avser Bolaget att i framtiden genomfö-
ra ytterligare emissioner. Detta för att utöka investe-
ringsverksamheten och förbättra förutsättningarna 
att skapa högsta möjliga avkastning för aktieägar-
na, samt för att sprida ägandet vilket ska gynna lik-
viditeten i DE Capital-aktien. För att säkerställa att 
befintliga investerare inte späds ut kommer emissio-
ner, om de sker utan företrädesrätt för aktieägarna, 
att genomföras till lägst substansvärdet per aktie

FINANSIELL INFORMATION
Verksamheten är nystartad under 2011 och Bolaget 
saknar därmed historisk finansiell information. Per 
den 5 oktober fanns likvida medel om 500 tkr och 
eget kapital om 500 tkr i Bolaget. Följande tabell 
visar Bolagets likvida medel samt totalt eget kapital 
per den 5 oktober 2011 justerat för att avspegla ge-
nomförandet av erbjudandet.
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VD har ordet
Den svenska riskkapitalmarknaden genomgår en 
betydande utveckling. Utköpssegmentet attrahe-
rar enorma belopp till de stora riskkapitalbolagens 
fonder. Tack vare starka kassaflöden i företagen 
har riskkapitalfonderna kunnat finansiera sina före-
tagsförvärv med hjälp av lån. Vid en framgångsrik 
avyttring har därför avkastningen på det egna ka-
pitalet blivit hög. Vi har definierat ett annat område 
på riskkapitalmarknaden med stora möjligheter till 
hög avkastning med reducerad risk. Utköp av aktie-
minoriteter i onoterade tillväxtföretag.

Riskkapitalmarknaden finansierar också nystartade 
företag. Under IT-bubblan hade denna finansie-
ringsform sin storhetstid. Kapital flödade in till de ny-
startade heta IT-företagen till allt högre värderingar. 
Men när IT-bubblan sprack i mars 2000 försämra-
des drastiskt möjligheterna till finansiering för unga 
företag och marknaden har inte riktigt hämtat sig 
sedan dess. IT-bubblan medförde att många risk-
kapitalfonder som investerade i unga företag visa-
de en dålig avkastning och pengar till nya fonder 
blev därför svårt att få. Enligt svenska riskkapitalför-

eningen tillförs det nu rekordlite pengar till denna 
typ av fonder, med följden att det blir allt svårare 
för svenska entreprenörer att hitta privat riskkapital 
i Sverige. Den offentliga sidan gör sitt bästa för att 
kompensera detta med mer pengar och nya of-
fentliga riskkapitalfonder.

Men, är det inte konstigt? Sverige ligger i framkant 
i världen när det gäller ny teknik, innovation och 
nya företag men vi har ändå problem med riskka-
pitalförsörjningen. Jo märkligt tyckte vi. Så Jan och 
jag tog reda på vad som hänt och var framtidsmöj-
ligheterna finns. Analysen visade oss en marknad 
med stora oexploaterade möjligheter inom ett nytt 
segment. Behovet av en professionell investerare 
på andrahandsmarknaden för aktieposter i onote-
rade tillväxtföretag bekräftades i kontakter med; of-
fentliga riskkapitalfonder, privata riskkapitalfonder, 
privata investerare, affärsänglar, entreprenörer, 
mäklarfirmor, corporate finance enheter och kapi-
talförvaltare. Vi såg ett strukturellt behov. Resultatet 
blev DE Capital.

”Vi tar över stafettpinnen när andra 
ägare som varit med från början vill 
kliva av.”
DE Capital
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”Andrahandsmarknaden för aktieinvesteringar  
i onoterade tillväxtföretag är imperfekt och illikvid.  
Detta skapar stora möjligheter.”
DE Capital

En riskkapitalmarknad behöver fylla olika funktio-
ner med professionella aktörer för att fungera på 
ett tillfredsställande sätt. Till att börja med behövs 
naturligtvis entreprenörer. Sedan behövs finansiä-
rer för varje utvecklingsfas företagen går igenom. 
Att investera i unga företag är förenat med stor risk. 
Många av företagen klarar sig inte. De företag som 
blir livskraftiga ska värdeutvecklingsmässigt kom-
pensera riskkapitalfonden för de företag som inte 
klarar sig. Att bygga ett företag tar tid. Längre tid 
än de flesta tror. Jag vet, för jag är själv entrepre-
nör. Under 2000-talet har också tiden ökat som det 
tar för företagen att nå en sådan utveckling att de 
kan säljas. 

Antalet riskkapitalfinansierade tillväxtföretag som 
”väntar” på att avyttras ökar. Marknaden för börs-
noteringar har försämrats och med börsens ökade 
kortsiktighet och fördyrande utökade reglering har 
dess attraktionskraft minskat. Istället kommer den 
onoterade marknaden att växa och bli allt vikti-
gare för företagens kapitalanskaffning och för de 
tidiga ägarnas möjlighet att sälja sina aktieinne-
hav. Här finns stora strukturella möjligheter för en 
andrahandsinvesterare som DE Capital. 

På den svenska riskkapitalmarknaden saknas den 
typ av professionella industriella investerare som 
tar över stafettpinnen från tidiga ägare i tillväxtföre-
tag, som av olika anledningar inte vill eller kan vara 
kvar. För DE Capitals investerare är detta segment 
mycket intressant då villkoren för köparen ofta är 
fördelaktiga. Våra möjligheter att förvärva ägaran-
delar i onoterade tillväxtföretag till attraktiva vill-
kor anser jag också ökar i nuvarande ekonomiska 
orostider. 

När jag grundade nätmäklaren Nordnet (f.d Tele-
Trade) revolutionerade vi aktiehandeln på börsen. 
Nu ska vi revolutionera marknaden för onoterade 
tillväxtföretag.

Välkommen som aktieägare,
Klas Danielsson, VD
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Inbjudan till teckning 
av aktier
BEMYNDIGANDE
Vid extra bolagsstämma den 19 september 2011 
beslutades att bemyndiga styrelsen i DE Capital 
att, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, 
besluta om nyemission av aktier (oavsett slag), en-
var med ett kvotvärde på 1 krona. Bolagets styrelse 
avser att med stöd av bemyndigandet besluta att 
emittera det antal stamaktier som med beaktande 
av teckningskursen krävs för att tillföra Bolaget lägst 
50 mkr. 

KURS OCH ANMÄLNINGSTID
Teckningskursen har fastställts till 100 kronor. Anmä-
lan om teckning ska ske under perioden 24 oktober  
2011 t.o.m. det datumet som Bolaget meddelar. 
Nyemissionen kommer, med avvikelse från aktieä-
garnas företrädesrätt, att rikta sig till utvalda inves-
terare i form av en s.k. private placement.

Minsta teckningspost är 5.000 aktier (eller det större 
antal som medför att minsta teckning motsvarar 
lägst 50.000 Euro). Teckningskursen är 100 kr per 
aktie.

MOTIV
Motivet till erbjudandet enligt detta Memorandum 
är att skapa tillräckligt med egna medel i Bolaget 
för att Bolaget ska kunna driva verksamheten och 
genomföra sin affärsidé.

REGISTRERING
Nyemissionen kan komma att registreras stegvis.
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Verksamheten
AFFÄRSIDÉ OCH VISION
Affärsidé:

Att över tiden skapa en avkastning som överstiger 
aktieägarnas avkastningskrav genom att med ett 
professionellt arbetssätt investera på andrahands-
marknaden i onoterade tillväxtföretag med stor 
potential, utöva ägarrollen i utvalda företag och 
därmed skapa en unik investeringsmöjlighet för DE 
Capitals aktieägare.

Vision: 

Att bli Sveriges mest respekterade investerare i ono-
terade tillväxtföretag och att DE Capital-aktien ska 
handlas till en inte oväsentlig substanspremie.

VISSA ÄGARE BEHÖVER SÄLJA I FÖRTID  
– STORA MÖJLIGHETER

Marknad

Sverige skapar i förhållande till sin storlek många 
och värdefulla företag. I 2011 års Global Innovation 
Index1 rankas Sverige nummer 2 i världen (2009 #3) 
medan till exempel USA rankas nummer 7 (2009 
#1). Detta är naturligtvis attraktivt ur ett investe-
ringsperspektiv och lockar många att investera i 
tillväxtföretags tidiga utvecklingsskeden. 

För de företag som klarar sig igenom de första kri-
tiska utvecklingsskedena, de så kallade sådd- och 
uppstartsfaserna, väntar en utveckling och expan-
sion som oftast tar längre tid än investerarna tror. 

Efter ett antal år kan det därför uppstå behov hos 
vissa ägare att sälja sina aktier av privata eller aff-
ärsmässiga skäl. Detta skapar möjligheter för DE 
Capital att selektivt köpa aktier till attraktiva villkor 
i företag som visar särskild potential, utan att be-
höva vara ägare under företagens tidiga och mest 
riskfyllda utvecklingsskeden. 

1Global Innovation Index produceras av affärsskolan 
INSEAD som ett mått på länders förmåga till utveckling 
och tillväxt. 

”Tiden till avyttring ökar trendmässigt för riskkapitalfinansierade 
tillväxtföretag. Detta gör att vissa ägare som var med från början 
får behov att sälja efter några år.”
DE Capital
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Diagrammet visar utvecklingen över antal gjorda initiala investeringar i företag i sådd-, uppstarts- och expan-
sionsfas (gröna linjen) samt antal avyttringar av investeringar i sådana företag inklusive avvecklingar och kon-
kurser (röda linjen). Som framgår av diagrammet började i mitten av 2000-talet utrymmet mellan de två att 
expandera, vilket visar att tiden till avyttring ökar. Det är denna expanderande utestående volym av investe-
ringar som väntar på avyttring som är DE Capitals marknad.

Som framgår av bilden nedan är antalet avytt-
ringar (inklusive konkurser och nedläggningar) sys-
tematiskt färre än antalet investeringar. Detta har 
byggt, och fortsätter bygga, en stor utestående 
volym av aktieinnehav i riskkapitalfinansierade till-
växtföretag som väntar på avyttring. Det finns goda 

skäl att anta att volymen kommer fortsätta öka och 
därmed ytterligare förstärka likviditetsbehovet, då 
tiden till avyttring för investerarna trendmässigt 
ökar i både Europa och USA. Det är denna expan-
derande utestående volym av investeringar som 
väntar på avyttring som är DE Capitals marknad.
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Kapitalet har f ly t t  
företagens expansionsfas

Små 
företag

Stora 
företag

Storlek 
företag

Mognadsgrad 
företagOmogna företag

Affärsänglar

6:e AP-fonden Valedo

Litorina 
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NorthZone

Mogna företag

Segulah

EQT

Nordic Capital
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Industrikapital

Accent Equity

Investor Growth Capital

CapMan

Eqviteq

KAPITALBRIST FÖR EXPANSION  
I INTERVALLET 10–20 MKR
Mognare företag i senare expansion har en relativt 
god tillgång på kapital, både genom bankfinan-
siering och riskkapitalfinansiering. Sådd- och upp-
startsfaserna är förhållandevis väl tillgodosedda 
med kapital från privatpersoner och affärsänglar 
samt inte minst från offentliga och semi-offentliga 
organ. I mellanläget, där tillväxtföretag söker cirka 
10–20 mkr för vidare expansion och potentiellt stor 
värdetillväxt, råder dock svår kapitalbrist. Företa-
gen är alltför riskfyllda för bankerna, kapitalbe-

hovet alltför litet för de stora riskkapitalfonderna 
och kapitalbehovet alltför stort för affärsänglarna. 
Offentliga organ och fonder finns för att försöka 
kompensera detta, och fler kommer till, men de 
kan ofta bara agera genom att saminvestera med 
privata aktörer. DE Capital avser att agera i detta 
segment och som privat aktör dra fördel av den 
resurs som offentliga medel utgör och försvara el-
ler öka sina aktieinnehav genom saminvesteringar 
och samarbeten.

Diagrammet visar olika riskkapitalinvesterares (främst privata) positionering i förhållande till företagens storlek och mog-
nad. Efter IT-kraschen i mars 2000 har segmentet där en investerare går in med 5–20 mkr i det närmaste tömts på privat 
kapital. DE Capital ser goda möjligheter att till attraktiva villkor försvara och utveckla sina aktieinnehav i den begrän-
sade konkurrens som råder.

”Här har statliga finansieringsinsatser en viktig 
marknadskompletterande uppgift att fylla.”
Maud Olofsson, f d näringsminister i DI Debatt 17 september 2011. 
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DE CAPITAL SVARAR PÅ STRUKTURELLA BEHOV
Det saknas professionella industriella investerare i 
Sverige som möter det strukturella säljbehov som 
finns hos vissa ägare i en stor och växande volym 
av utestående investeringar i onoterade tillväxtföre-
tag. DE Capital ser attraktiva möjligheter i att agera 
på denna marknad och på så sätt komma in som 
investerare i ett väl avvägt urval av företag i ett se-
nare utvecklingsskede, när det tydligare går att av-
göra förutsättningarna för framgång, när risken är 
lägre och tiden till avyttring kortare. 

Strategi

AFFÄRSMODELL 
DE Capital köper aktieposter i onoterade tillväxtfö-
retag från befintliga minoritetsägare som av privata 
eller affärsmässiga skäl, ett antal är efter företagets 
start, vill sälja hela eller delar av sitt aktieinnehav. 
DE Capital investerar i företag med en verifierad 
produkt och affärsmodell med en särskilt attraktiv 
tillväxtpotential. 

Rabatten på en minoritetspost kan av likviditetsskäl 
och p.g.a. informationsbrist vara betydande. Ge-
nom att inte vara ägare under företagens första kri-
tiska verksamhetsår minskar DE Capital också risken 
med investeringen. Då innehavstiden fram till avytt-
ring samtidigt blir kortare, ökar kapitaleffektiviteten. 
På så sätt bygger DE Capital en aktieportfölj med 
förutsättningar för hög avkastning till reducerad 
risk. Medel reserveras för att vid behov tillföra nytt 
kapital till företaget och därigenom försvara eller 
öka ägarandelen.

På detta sätt byggs en aktieportfölj upp av inves-
teringar i tillväxtföretag och goda förutsättningar 
skapas för hög avkastning till reducerad risk för DE 
Capitals investerare. DE Capitals roll på marknaden 
är bra för alla parter:

1. Säljaren av aktierna i företaget möter en köpare 
som hittills saknats

2. DE Capital investerar i ett attraktivt tillväxtföretag 
med möjlighet till hög avkastning och lägre risk 
tack vare fördelaktiga vilkor, företagets mest ris-
kabla utvecklingsfas är passerad och tiden till av-
yttring är kortare

3. Företaget får en långsiktigt engagerad ägare 
med tydlig agenda, bred kompetens, erfarenhet 
av att bygga värdefulla företag samt kapacitet 
att tillföra nytt kapital

Det finns också ett behov på marknaden av privata 
riskkapitalinvesterare som erbjuder expansionska-
pital. DE Capital ser attraktiva möjligheter att först 
göra investeringar genom utköp av aktier från 
befintliga ägare som behöver sälja, och därefter 
försvara eller öka befintliga ägarandelar genom 
bland annat saminvesteringar med de offentliga 
riskkapitalaktörerna. 

”Berg- och dalbanan på börsen kan öka intresset 
för att investera i onoterade bolag.”
Marie Reinius, VD Svenska riskkapitalföreningen (SVCA),  
i SvD Näringsliv 28 september 2011.
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Värde

År

Mognad

Expansion

Sådd & 
Start-up

5 10 15 20

Expansionsfasen den mest intressanta

Diagrammet visar värdeutvecklingen i ett tillväxtföretag från tillkomst till mognad. De första åren kännetecknas 
ofta av värdeminskning och upprepade kapitaltillskott. Den streckade ovalen markerar den tidsperiod inom 
vilken DE Capital eftersträvar att komma in som ägare i företaget genom att köpa ut andra ägares aktier.  
Att gå in som ägare i expansionsfasen innebär att företagens första och mest riskabla utvecklingsfaser undviks.

Andrahandsmarknaden för aktieinvesteringar i 
onoterade tillväxtföretag är imperfekt och illikvid. 
Detta skapar stora möjligheter för den professio-
nelle och kunnige investeraren. Andrahandsmark-
naden kännetecknas av ett oregelbundet utbud 
av aktier till salu. Information om företagen är ofta 
bristfällig eller svår att få tag i, tiden till avyttring 
svårbedömd och värderingen av företaget fören-
ad med osäkerhet. DE Capital drar fördel av dessa 
omständigheter.

Som en av mycket få köpare på denna marknad, 
och som professionell industriell köpare, bedöms 
DE Capital ha möjlighet att förvärva minoritetspos-
ter till en inte oväsentlig rabatt i jämförelse med 
hela företagets riktiga värde. Detta påverkar den 
förväntade avkastningen positivt. Även den kortare 
innehavstiden, jämfört med att vara ägare från 
start, påverkar avkastningen positivt. 

”Vi kan välja och vraka bland spännande objekt.”
Riskkapitalveteranen Stefan Lindeberg, Conor Venture Partners, i DI 24 september 2011.
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MINORITET ATT FÖREDRA 
Ett investeringskriterium för DE Capital är att före-
taget normalt ska ha en eller flera större professio-
nella investerare i ägarkretsen som DE Capital kan 
samarbeta med. DE Capitals bedömning är att en 

minoritetsägarposition då ofta är att föredra, efter-
som majoritetsrollen medför en finansiell och re-
sursmässig belastning som inte alltid kompenseras 
av en högre avkastning eller lägre risk.

”Grundförutsättningarna har aldrig varit så bra  
som nu för att investera i den här sektorn.” 
Staffan Helgesson, Creandum, i DI 19 maj 2011.
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Diagrammet visar ett förenklat exempel på ett tillväxtföretag där DE Capital investerar genom att förvärva en 
av de första investerarnas aktier. Ägare 2, värdet på företaget femfaldigas på 12 år. Ägare 1 är också en tidig 
ägare men kvarstår hela tiden till avyttring år 12. Ägare 3 är en annan riskkapitalinvesterare som tillför kapital 
via en emission år 4. Av diagrammet framgår att DE Capitals årliga avkastning överträffar de andra inves-
terarnas avkastning på grund av ett rabatterat förvärvspris och kortare innehavstid.
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INVESTERINGAR
Med ett brett branschfokus söker DE Capital före-
tag som har en bekräftad produkt och affärsmo-
dell samt där potentialen för en stark utveckling 
och gynnsam avyttring bedöms vara god. Verk-
samheter som bygger ett strukturkapital såsom till 
exempel processer, marknadslägen, kundbaser, 
metoder, distribution eller patent, kommer att prio-
riteras.

Förvärv av aktier avses att genomföras främst i fö-
retag verksamma inom industriella produkter och 
tjänster, ICT, energi och miljöteknik, samt konsu-
mentvaror och tjänster. Investeringar avses inte att 
ske inom forskningsintensiv life science.

DE Capitals ägarandel i företagen kommer att va-
riera genom att ett visst investeringsbelopp kom-
mer att motsvara olika stor ägarandel beroende på 

företagens utveckling och värdering. I ett företag 
som kommit längre i expansionsfasen och utveck-
lats starkt med ökad försäljning samt där värdeut-
vecklingen varit god, kan DE Capitals ägarandel 
komma att uppgå till endast några procent. I ett 
företag i tidigare skede på väg in i expansionsfa-
sen med lägre värdering kan DE Capitals ägaran-
del komma att uppgå till 15–20 procent. I syfte att 
ha en balanserad investeringsportfölj och en aktiv 
avyttringsstrategi kommer DE Capital att förvärva 
aktier i företag som befinner sig i olika skeden i ex-
pansionsfasen med olika förväntad tid till avyttring.

Vid ett portföljvärde om 100 mkr ska investerings-
portföljen för en god riskspridning lägst bestå av 
cirka 15 innehav, för att därefter öka i antal i takt 
med att investeringsutrymmet och substansvärdet 
ökar.

Industriella produkter 
och tjänsterEnergi och miljöteknik

DE Capitals investeringsfokus
• Brett branschfokus
• Ej life science
• Ökat fokus på Industri 
  och Konsument

Konsumenttjänster
och produkter

ICT

Life science Övrigt

5 %
6 %

51 %

22 %

11 %

5 %

Branschfördelning investeringar

Cirkeldiagrammet visar branschfördelningen i Sverige 2010 över riskkapitalinvesteringar i företag i sådd-, uppstarts- 
och expansionsfaserna. DE Capital avser ej att investera i life science. Ett relativt sett ökat fokus ska istället ges 
till företag verksamma inom Industri och Konsument. Källa: Riskkapitalåret 2010, SVCA: Investeringar i faserna sådd till expansion.

Metod och investeringar
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UTVÄRDERAR INVESTERINGAR
DE Capital utvärderar ett antal investeringar. 
Ett exempel är ett e-handelsföretag med en helt 
ny affärsmodell inom konsumentvaror. Företaget 
är fem år gammalt och har finansierats med egna 
medel och lån. Försäljningen visar en tillväxt på 
ca 25 procent årligen. Försäljning sker redan i flera 
länder och marknaden är global. Resultat och kas-
saflöde är positivt. En av grundarna önskar nu sälja 
hela eller delar av sitt aktieinnehav för att starta an-
nan verksamhet. 

NÅGRA VIKTIGA KRITERIER HOS FÖRETAGEN
�	Ledningens kapacitet och förmåga. Stor vikt 

läggs vid att företagen har en bra ledning. Det 
räcker inte med att entreprenören är stark. Det 
krävs också att hon eller han är en lagspelare 
som förmår bygga och utveckla en kapabel led-
ning och organisation. 

�	Kundfokus. Bästa produkt eller tjänst vinner inte 
alltid. Effektiv produktifiering, paketering, försälj-
ning och distribution är kritiska framgångsfaktorer.

Ett annat exempel är ett företag med en världsunik 
patenterad teknik. Företaget är åtta år gammalt 
och riskkapitalfinansierat. Försäljningsutvecklingen 
är stark och uppgår redan till flera hundra miljoner 
medan kassaflödet fortfarande är negativt. Några 
av ”family and friends” och affärsänglar som var 
med och finansierade företaget från början, öns-
kar nu sälja bl a därför att man vill prioritera annat, 
värdeutvecklingen har varit god och man vill reali-
sera en vinst.

E-handelsföretag med stark produktfördel

�	5 år sedan start

�	20–30 procent årlig tillväxt

�	Finansierat av grundarna och offentliga lån

�	Etablerat på flera europeiska marknader

�	Omsättning +40 mkr, positivt resultat 

 och kassaflöde

Mjukvaruföretag med världsunik  

patenterad teknik

�	7 år sedan start

�	Stark tillväxt

�	Riskkapitalfinansierat

�	Etablerat på flera marknader, global potential

�	Omsättning +300 mkr, negativt resultat 

 och kassaflöde

25 % ägarandel 2 % ägarandel

�	Avyttringsstrategi. Det är avgörande att ägarkol-
lektivet kan etablera en gemensam målbild och 
strategi för avyttring av företaget som alla kon-
sekvent arbetar mot och prioriterar både kapital 
och resurser för att möta.

�	Professionella investerare i ägarkretsen. Nor-
malt ska företagen ha ägare som tar den finan-
siella majoritetsrollen och som DE Capital kan 
samarbeta med.

SÄLJARNA OCH DEAL FLOW
Säljarna av aktieposter i de onoterade tillväxtföreta-
gen tillhör främst följande kategorier:

�	Familj och vänner. Ibland hjälper de till så att fö-
retaget ska komma igång men har inte alltid ka-
pacitet att vara långsiktiga ägare.
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År

En av vännerna skiljer sig och en ängel 
behöver prioritera annat

• De vill sälja för att få loss kontanter
• De andra ägarna vill ogärna köpa – be�ntlig 
   ägarandel och pengar till företaget prioriteras

Genom emission blir en professionell investerare stor ägare

Försäljning igång, logistik och system börjar fungera

Förseningar, emissioner, motgångar, framgångar

Egna pengar, familj och vänner, och två affärsänglar lägger grunden
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Diagrammet visar ett förenklat exempel på en händelseutveckling i typföretag. Tiden från att ett företag finan-
sieras för första gången till dess att hela företaget avyttras till en ny ägare, är ofta över 10 år. Efter ett antal år är 
det många tidiga ägare som känner att de inte kan eller vill vara kvar så länge. Dessa säljare har i dag svårt att 
hitta köpare, då professionella aktörer med denna inriktning saknas och övriga ägare i företaget ofta vill se sina 
pengar gå in i företaget snarare än till att köpa ut andra ägare. Detta skapar möjlighet att köpa aktier i tillväxt-
företag vid en gynnsam tidpunkt till fördelaktiga villkor.

�	Affärsänglar. Investerar mycket tidigt och är ofta 
långsiktiga men; företaget kanske tar längre tid 
att utvecklas, nya investeringstillfällen kan dyka 
upp eller privata skäl kan finnas som gör att de 
vill sälja. 

�	Offentliga investeringsfonder. Vissa av dessa får 
inte nya medel utan behöver ha en aktiv strategi 
med avyttringar för att kunna investera på nytt 
i nya unga företag, vilket är viktigare än avkast-
ningen. 

�	Privata investeringsföretag och riskkapitalfon-
der. Om tiden till exit drar ut på tiden behöver de 

sälja sina innehav för att kunna uppfylla sina löf-
ten till sina investerare och återbetala investera-
de medel, t ex då man arbetar med tidsbundna 
fonder. 

�	En av entreprenörerna/grundarna. När bolaget 
nått en viss mognad kanske en av dessa vill star-
ta ett nytt projekt eller sälja en del av sitt innehav 
av privatekonomiska skäl.

�	”Distressed sales”. Från tid till annan hamnar 
aktieägare i problem och måste av olika anled-
ningar sälja. 
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DE Capital ska säkerställa ett stort flöde av inkom-
mande investeringsförslag genom en god relation 
och kommunikation med en stor mängd investera-
re och aktörer inom de olika grupperingarna ovan. 
DE Capital ska också bygga goda relationer med 

aktörer på marknaden som representerar ägarna 
och har insikt i deras affärer. Exempel på sådana 
aktörer är kapitalförvaltare, private banking enhe-
ter, corporate finance enheter och mäklarfirmor.

AKTIV ELLER PASSIV
DE Capital kan tillföra viktig kunskap och erfaren-
het både i operativa och strategiska frågor. Enga-
gemangsnivån anpassas till omständigheter och 
behov. I särskilda fall tar DE Capital gärna en styrel-
seplats och utövar ett aktivt ägarskap. I många fall 

kommer DE Capital inte att utöva aktivt ägarskap 
och en förutsättning för investeringen är då att fö-
retagets större ägare har en målbild och kapacitet 
som DE Capital kan ställa sig bakom. 

EVERGREEN – ICKE TIDSBUNDEN STRUKTUR
Den dominerande strukturen för riskkapitalfonder 
är en 10-årig fast löptid, med möjlig förlängning nå-
got eller några år. Det ger tydliga förutsättningar 
för alla parter, men tenderar också att skapa be-
tydande spänningar och begränsningar. Medan 
investerarna tycker att tiden är lång innan de får till-
baka sin investering, har managementteamet ofta 
den motsatta uppfattningen. 

Att identifiera, förvärva, utveckla och avyttra en 
portfölj av företag som svarar mot ett visst givet 
fondkapital inom en och samma givna tidsram är 
utmanande. Speciellt när den genomsnittliga ti-
den till avyttring för investeringarna trendmässigt 
ökar. Den finansiella marknaden som sedan slutet 
av 90-talet i omgångar präglats av stark föränder-
lighet, osäkerhet samt djupa upp och nedgångar 
straffar den investerare som inte har möjlighet att 
vara långsiktig och invänta rätt tidpunkt för förvärv 
respektive avyttring.

DE Capital väljer därför en så kallad Evergreen-
struktur. Det vill säga en struktur utan tidsbegräns-
ning och där investeraren erbjuds möjlighet att gå 

i och ur sin investering genom att aktien i DE Capi-
tal kan omsättas i en organiserad handel. Denna 
struktur ger flexibilitet åt investerarna och möjlighet 
för managementteamet att förvalta portföljen med 
hänsyn bara till att skapa högsta avkastning för DE 
Capitals aktieägare. 

SAMINVESTERINGAR OCH OFFENTLIGT 
KAPITAL
DE Capital strävar efter att driva sin verksamhet 
med stor öppenhet och i nära samarbete med 
privata och offentliga aktörer inom riskkapital-
branschen. Saminvesteringar är en central del i DE 
Capitals strategi och inte minst då med offentliga 
aktörer som t.ex Industrifonden, Almi Invest och Inn-
ovationsbron.

RÅDGIVARE
DE Capital har ett starkt och brett professionellt kon-
taktnät. Det bidrar positivt till kapaciteten att hitta 
sakkunniga personer och oberoende fakta för att 
vid investeringsbedömning rätt förstå och värdera 
marknadens, branschens och ett företags förutsätt-
ningar. 

”Den genomsnittliga tiden från den första finansieringen 
till IPO för ett riskkapitalfinansierat teknikföretag i USA har 
över det senaste decenniet ökat från 3 år till 11 år.”
DE Capital
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Investerare  
och DE Capital-aktien

INVESTERARE
DE Capital erbjuder:
�	En exponering med riskspridning mot onoterade 

tillväxtföretag

�	En affärsmodell som möter ett strukturellt växan-
de behov. Tiden till avyttring för riskkapitalfinan-
serade företag ökar och skapar behov att sälja 
innehav

�	Systematiska fördelar för att skapa hög avkast-
ning genom lägre ingångsvärde, kortare kapital-
bindningstid och lägre risk då företaget passerat 
de första mest riskfyllda utvecklingsfaserna

DE Capital vänder sig till: 

�	Investerare som önskar en exponering med risk-
spridning mot den svåråtkomliga riskkapitalmark-
naden för onoterade tillväxtföretag

�	Investerare som önskar exploatera möjligheterna 
på den växande andrahandsmarknaden för risk-
kapitalfinansierade tillväxtföretag

�	Investerare som önskar en investering med po-
tential att ge en hög avkastning

�	Investerare som har möjlighet att vara långsiktiga

Stockholmsbörsen har sedan slutet av 90-talet haft 
många år med mycket kraftiga upp och nedgång-
ar. Sett över flera år har avkastningen ofta varit låg 
till hög risk. Som en konsekvens av detta och på 
grund av den ökade regleringen på marknaden, 
är det färre företag som börsnoteras. Den onotera-
de marknaden växer därför på bekostnad av den 
noterade. 

DE Capital är av den uppfattningen att med en 
portfölj av investeringar är risken inte större på den 
onoterade marknaden än på den noterade, men 
däremot är avkastningspotentialen högre. Förhål-
landet mellan risk och möjlighet talar för den ono-
terade marknaden. Den stora skillnaden är likvidi-
tetsrisken. DE Capitals onoterade investeringar kan 
inte avyttras på samma sätt som noterade investe-
ringar. DE Capital är därför en långsiktig investerare 
men med en aktiv förvärvs- och avyttringsstrategi i 
syfte att maximera avkastningen.

”Vi har en mängd nya regler och informationskrav som gör att 
små och medelstora företag kanske tvekar inför börsen och 
undrar om de klarar av och orkar med.”
Ericssons tidigare ordförande Michael Treschow i SvD Näringsliv 14 september 2011.
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ETT MYCKET INTRESSANT PLACERINGSALTERNATIV

DE Capital-aktien ska vara ett mycket intressant pla-
ceringsalternativ på aktiemarknaden av följande 
anledningar: 

1.  DE Capitals investeringsportfölj ska vara unik 
och inte gå att replikera

 DE Capital ska göra unika investeringar. DE Ca-
pital kommer att arbeta uteslutande på markna-
den för onoterade tillväxtföretag med ett fokus på 
utköp av aktieposter från befintliga ägare som av 
privata eller affärsmäsasiga anledningar vill sälja 
och har behov av likviditet. Detta är ett mycket 
svåråtkomligt och komplext investeringssegment 
som endast professionella och specialiserade in-
vesterare har åtkomst till. DE Capital ska löpande 
ha en portfölj av innehav i onoterade tillväxtfö-
retag med särskilt intressant potential. Företagen 
ska ha passerat de första kritiska utvecklingsfa-
serna vilket sänker risken och förkortar tiden till 
avyttring i jämförelse med de tidiga investerarna. 

2.  DE Capital ska ha en aktiv förvärvs- och avytt-
ringsstrategi 

 Ett aktivt arbete med både förvärv och försälj-
ningar av aktieinnehav, kombinerat med ett i 
vissa fall aktivt och operativt ägarutövande ska-
par flera förädlingsled i verksamheten. En aktiv 
förvärvs- och avyttringsstrategi syftar till att nå 
fördelaktiga villkor vid rätt tidpunkt, men handlar 
också om att hitta och skapa egna förvärvs- och 
avyttringsmöjligheter, för att på så sätt uppnå 
ännu förmånligare förhandlingssituationer och 
ett högre förädlingsvärde för DE Capitals aktie-
ägare.

3.  DE Capital ska anpassa ägarengagemaget

 Utövande av ägarinflytande i ett portföljföretag 
kräver ett aktivt arbete för att genomföra de mål-
sättningar som fastställdes i samband med för-

DE CAPITAL-AKTIEN
DE Capitals substansvärde per aktie redovisas per 
varje månadsslut. Inom 24 månader efter kapita-
lanskaffningen avses en organiserad inofficiell han-
del i aktien ske hos utvald fondkommissionär. Inom 
3–4 år och i takt med DE Capitals tillväxt i substans-
värde är målsättningen att handeln i aktien ska flyt-
tas till en orderdriven marknadsplats. 

Att rätt identifiera, värdera och få tillgång till att 
köpa aktier i onoterade tillväxtföretag kräver kun-

skap, kontakter, kapital och tid. En investering i ett 
tillväxtföretag kräver också bevakning, då mycket 
kan hända i företaget som kräver ägarens upp-
märksamhet. Få personer har dessa förutsättningar 
och ytterligare färre har möjlighet att bygga en ak-
tieportfölj med ett större antal innehav i onoterade 
tillväxtföretag och därigenom uppnå god risksprid-
ning. DE Capital utgör här ett effektivt alternativ 
och skapar möjlighet för många investerare att ta 
del av potentialen i onoterade tillväxtföretag. 

”Minskad konkurrens gör att värderingarna kommer ner 
och vi kan ensamma välja ur ett stort dealflow.”
Investerare intervjuad av DE Capital i juni 2011.
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värvet. I typfallet väljer DE Capital att investera i 
företag där det finns en huvudägare som driver 
det aktiva arbetet och vars målsättningar över-
ensstämmer med DE Capitals. I särskilda fall och 
vid behov ska DE Capital engagera sig och utöva 
ägarinflytande för att optimera företagets utveck-
ling och värdet vid en avyttring.

4. DE Capitals årsavkastning i form av substans-
värdesutveckling ska överstiga aktieägarnas 
avkastningskrav 

  Flera skäl gör att möjligheten att nå en överav-
kastning är betydligt större bland onoterade till-

INVESTERINGSKAPITAL OCH AVKASTNINGSMÅL
DE Capital bedömer att marknaden på grund av 
att den är oexploaterad medger en verksamhet i 
mindre skala. Ett investeringskapital på 50–250 mkr 
är en god utgångsvolym och ska därefter succes-
sivt utökas till 300–500 mkr. 

I väntan på att investeras kommer likviditeten att 
förvaltas konservativt och placeras som inlåning 
hos de större svenska bankerna, i statsskuldsväxlar 
eller likvida certifikat och motsvarande med hög 
kreditvärdighet och kort löptid.

DE Capital har som mål att portföljen av investe-
ringar från förvärv till avyttring ska leverera en ge-
nomsnittlig årlig avkastning om lägst 25 procent 
före förvaltningskostnader och utdelning till pre-
ferensaktierna. Kapitalutnyttjandet genom inves-
teringstakten påverkar avkastning och risk. Risken 
kommer inledningsvis att vara reducerad med 
stigande kapitalutnyttjande i takt med att inves-
teringar genomförs. Avkastningen till DE Capitals 
aktieägare återspeglas i Bolagets substansvärdes-
utveckling per aktie.

växtföretag och med den inriktning som DE Ca-
pital valt. Marknaden för onoterade tilläxtföretag 
innehåller många imperfektioner och skevheter 
som DE Capital kan dra fördel av. Lägg därtill att 
DE Capital ska agera på andrahandsmarkna-
den genom utköp av befintliga ägares andelar, 
så tillkommer ytterligare marknadsimperfektio-
ner avseende utbud och efterfrågan som ska 
skapa överavkastningsmöjligheter för DE Capital 
aktieägare.

”Tillväxtbolagen behöver riskkapital för att växa  
och bli Sveriges nya storföretag.”
Marie Reinius, VD Svenska riskkapitalföreningen SVCA, i DI 9 mars 2011.
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Struktur 
AKTIEBOLAGSFORM FÖR EFFEKTIVITET  
OCH TRANSPARENS 
DE Capital bedriver sin verksamhet i en svensk ak-
tiebolagsstruktur. Det garanterar ett robust och väl-
känt regelverk för investerarna och är också kost-
nadseffektivt jämfört med utländska strukturer.
DE Capital är en riskkapitalfond och inte en inves-
teringsfond. Genom att vara en riskkapitalfond 
omfattas bolaget inte av de särskilda regler för in-
vesteringsfonder som återfinns i lag (2004:46) om 
investeringsfonder och som kräver tillstånd från 

Finansinspektionen. En investering i DE Capital ut-
gör således inte ett förvärv av en fondandel i en 
investeringsfond, utan förvärv av aktier i ett aktie-
bolag vars verksamhet består i att förvalta kapital 
och skapa avkastning till aktieägarna genom att 
förvärva aktier i onoterade tillväxtföretag.

DE Capital Management AB är medlem i Svenska 
Riskkapitalföreningen, SVCA.

STYRELSE MED FOKUS PÅ KONTROLL
Styrelsen i DE Capital är ytterst ansvarig för Bolagets 
förvaltning. Styrelsearbetet har fokus på kontroll och 
bevakning av verksamheten. Styrelsen ansvarar så-
ledes för att externa regelverk såsom aktiebolags-
lag, redovisningsregler och värderingsprinciper 

iakttas, liksom att interna regler som förvaltnings-
avtal och investeringspolicy samt investerings- och 
rapporteringsregler följs. DE Capitals oberoende 
styrelseledamöter har lång erfarenhet från affärs-
juridik och revision.

MANAGEMENTBOLAG – ANSVAR OCH VILLKOR
Förvaltning och administration sköts av DE Capital 
Management AB reglerat i ett förvaltningsavtal. 
Bolagets styrelse ska godkänna investeringar och 
avyttringar. DE Capital erlägger en fast förvalt-

ningsavgift om 2 procent av substansvärdet till DE 
Capital Management AB. Förvaltningsavgiften är 
momspliktig.

Investeringar

DE Capital Growth Fund AB DE Capital 
Management AB

Klas Danielsson
Jan EdholmStyrelse med fokus på kontroll

Aktieägare

Bilden visar den juridiska strukturen. 
Verksamheten bedrivs i aktiebolags-
form då det är kostnadseffektivt och 
aktiebolagslagen borgar för trans-
parens och ett robust och välkänt 
regelverk. Förvaltning och adminis-
tration sköts av DE Capital Manage-
ment AB och regleras av ett förvalt-
ningsavtal.
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INTÄKTER OCH KOSTNADER
likt. Substansvärdet justeras även för genomförda 
avyttringar som medför realiserade vinster/förlus-
ter. Förvaltningsavgiften är momspliktig.

Bolaget betalar sina etableringskostnader till en 
kostnad om högst 500 tkr exklusive moms. Exempel 
på sådana etableringskostnader är administrativa 
kostnader i samband med uppstart och kostnader 
för juridisk revisions- och skattemässig rådgivning.

Bolaget betalar kostnader i samband med denna 
emission beräknade till cirka 750 tkr.
Bolaget betalar samtliga löpande verksamhets-
kostnader direkt hänförliga till förvaltningen av Bo-
lagets tillgångar och specifika investeringar samt 
administration och drift.

AKTIESLAG OCH VILLKOR 
Stamaktier – röstvärde 1 röst per aktie. Utdelning 
till stamaktierna avses tillsvidare ej ges utan medel 
ska behållas i Bolaget för att skapa substansvärdes-
tillväxt genom investeringar. 

Preferensaktier – röstvärde 10 röster per aktie. Ägs 
av managementbolaget och säkerställer kontroll 

över Bolagets verksamhet och inriktning. Medför 
rätt till utdelning motsvarande 20 procent av den 
årliga ökningen av substansvärdet, på sätt som 
preciseras i bolagsordningen § 8. 

REVISION
DE Capital revideras av Peter Strandh, auktoriserad 
revisor hos Ernst & Young. Peter Strandh är chef för 
Ernst & Youngs enhet Revision för finanssektorn i 

Sverige och har bland annat uppdrag som revisor 
för AP-fonderna och Nordnet-koncernen. 

MÅNATLIGT NAV – VÄRDERINGSPRINCIPER
Varje månad på DE Capitals hemsida fastställs 
och publiceras substansvärdet per aktie, netto 
efter upplupna och prognostiserade avgifter och 
utdelning till preferensaktierna. Utöver gällande re-
dovisningsregler följs DE Capitals värderingspolicy 
och riskkapitalbranschens rekommendationer av-
seende värderingar av aktieinnehav i onoterade 

företag genom ”International Private Equity and 
Venture Capital Valuation Guidelines”. 

Årligen i samband med bokslut och revision kon-
trolleras värderingarna av aktieinnehaven av DE 
Capitals revisor.

Bolaget erhåller intäkter från förvaltningen av egna 
medel. Intäkterna består av ränteintäkter från lik-
viditetsförvaltningen och realisationsvinster från 
avyttringar av aktieinvesteringar i tillväxtföretag. 
Ränteintäkterna från likviditetsförvaltningen be-
döms för närvarande komma att uppgå till mellan 
två till tre procent per år av likvida medel. Några 
avyttringar av framtida investeringar bedöms inte 
komma att ske före utgången av 2012.

Bolaget betalar en årlig förvaltningsavgift mot-
svarande 2 procent av Bolagets substansvärde. 
Vid beräkningen tas substansvärdet per senaste 
årsbokslut som utgångspunkt och justeras för ka-
pitalpåverkande händelser under beräkningsåret 
såsom nyemission, utdelning, aktieinlösen och dy-
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Förvaltningsavtal
Bolaget har ingått ett Förvaltningsavtal med DE Ca-
pital Management AB (”Managementbolaget”). 
Förvaltningsavtalet ger Managementbolaget i 
uppdrag att förvalta Bolagets investeringar och att 
administrativt förvalta Bolaget. 

Investeringsförvaltningen innebär sammanfatt-
ningsvis att Managementbolaget ska identifiera, 
analysera, utvärdera och genomföra investering-
ar, förvalta och förädla gjorda investeringar samt 
genomföra avyttringar. Den administrativa förvalt-
ningen avser Bolagets löpande förvaltning. Inves-
teringsförvaltningen och den administrativa förvalt-
ningen är att betrakta som ett helhetsuppdrag för 
Bolaget. 

Förvaltningsavtalet säkerställer att Bolagets styrelse 
har full insyn och rätt till information och rapporte-
ring vad avser Managementbolagets genomföran-
de av sitt uppdrag. Härigenom kan styrelsen kon-
trollera att Managementbolaget fullgör uppdraget 
på ett korrekt sätt samt att styrelsen kan fatta under-
byggda beslut om investeringar och avyttringar. 

Managementbolaget har rätt till ett förvaltningsar-
vode om två procent (exklusive moms) av Bolagets 
substansvärde. Beräkningen av förvaltningsarvodet 
följer samma principer som beräkningen av den 
så kallade tröskelräntan, se § 8 i bolagsordningen. 
Förvaltningsarvodet kan endast ökas efter bolags-
stämmobeslut biträtt av aktieägare som represen-
terar minst 75 procent av samtliga stamaktier i Bo-
laget.

Förvaltningsavtalet har en ömsesidig uppsägnings-
tid om 36 månader. För uppsägning från Bolagets 
sida krävs enligt bolagsordningen bolagsstäm-
mobeslut biträtt av aktieägare som representerar 
minst 75 procent av samtliga stamaktier i Bolaget. 
Förvaltningsavtalet upphör vidare om Bolaget för-
sätts i likvidation efter beslut på bolagsstämma 
i enlighet med bestämmelse i bolagsordningen. 
Om Förvaltningsavtalet upphör på Bolagets initia-
tiv utgår en ersättning till Managementbolaget om 
högst 5 mkr.

”Man får gå tillbaka till 2005 för att hitta lägre 
tillgång på riskkapital för svenska företag.”
Marie Reinius, VD Svenska riskkapitalföreningen SVCA, i DI 9 mars 2011.
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KLAS DANIELSSON, VD
Grundare, partner och investment manager  
– anställd i DE Capital Management AB

Klas är entreprenör och företagsledare och har 
varit verksam i finansbranschen främst inom värde-
papper i över 20 år. Klas grundade nätmäklaren 
och on-line banken Nordnet (f d TeleTrade) och var 
dess VD i drygt 10 år. Tillsammans med sitt team 
byggde Klas upp verksamheten från dag ett ge-
nom organisk tillväxt och förvärv, till att bli Nordens 
ledande nätmäklare med verksamhet i sex länder, 
börsnoterat med marknadsvärde om 3 mdr kr, stark 
lönsamhet och 300 anställda. Klas blev omnämnd 
som en av Sveriges främsta entreprenörer i en bok 
av Affärsvärlden 2006.

Klas tror starkt på företagskulturens betydelse i en 
verksamhet. Starka, sunda och tydliga värderingar 
är en förutsättning för långsiktig framgång. Företa-
get ska kunna peka på ett tydligt syfte eller nytta 
med sin verksamhet. Ledarskapet är avgörande 
för framgång eftersom exemplets makt är stort och 
beteendet sätter kulturen. Samarbete, gemenskap, 
passion och teamets styrka skapar framgång. En 

Ledande  
befattningshavare

duktig entreprenör som också ska vara företagsle-
dare måste förstå och arbeta efter detta. 

Klas är driven, kreativ, passionerad och starkt en-
gagerad i det han gör. Affärs- och strategiutveck-
ling, kommunikation och organisationsutveckling 
brinner Klas lite extra för. 

Klas är född 1963, gift och har fyra barn födda -91, 
-92, -94 och -99. Fil. kand. i företagsekonomi från 
Stockholms Universitet.

Vissa övriga uppdrag: 
Styrelseordförande i SwedSec Licensiering AB . Sty-
relseledamot i East Capital AB och IKANO Bank SE.

Vissa tidigare uppdrag: 
Grundare och VD för Nordnet AB (publ) och Nord-
net Bank AB, Styrelseledamot i Scientia Fund Mana-
gement AB, Alternativa Aktiemarknaden i Sverige 
AB och Svenska Fondhandlareföreningen.

Mer om Klas finns på LinkedIn,  
http://se.linkedin.com/in/klasdanielsson

JAN EDHOLM
Grundare, partner och investment manager  
– anställd i DE Capital Management AB

Jan är en erfaren företagsledare från främst kon-
sumentinriktade verksamheter och har de senaste 
dryga 20 åren varit VD för verksamheter inom ett 
flertal olika branscher såsom friskvård, telekom och 

media. Ett drivande tema i Jans uppdrag har varit 
att bygga från grunden eller att snabbt strukturera 
om för lönsamhet. Jan har därför erfarenhet av att 
arbeta under de ofta pressade förhållanden som 
är typiska för entreprenörens vardag. Ett exempel 
är telekomoperatören Glocalnet som befann sig 
under svår strategisk och finansiell press när Jan 
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tillträdde. Som VD tog Jan och hans team företaget 
genom ett stort förändrings- och affärsutvecklings-
arbete från kraftig förlust till stark tillväxt, ny huvud-
produkt och lönsamhet, och slutligen ett utköp från 
börsen av Telenor.

Jan tror starkt på att de som har direktkontakt med 
kunderna är de som har svaren på var företagets 
problem och möjligheter finns. Därför förtjänar för-
säljning, kundtjänst, reparations- och underhålls-
personal och andra servicefunktioner större respekt 
och inflytande än de ofta får. Det är också helt av-
görande att uppmuntra och utveckla en säljande 
kultur. Det räcker inte med en bra produkt eller tjänst. 
Den måste förpackas, prissättas, presenteras, distri-
bueras och underhållas så att kunden faktiskt köper 
och får en positiv relation till företaget. En duktig 
entreprenör/ledare bygger en organisation som fo-
kuserar på kunden. Det kräver att beslut fattas på 
information nerifrån och upp, inte tvärt om. 

Jan är en engagerad och kvalitetsdriven person. 

Effektivisering, produktutveckling och försäljning är 
favoritområden.

Jan är född 1964, frånskild och har fyra barn -92, 
-92, -93 och -96. Civ. ek. från Stockholms Universitet.

Tidigare uppdrag: 
Koncernchef för friskvårdskedjan SATS i Norden, 
omsättning 1,7 mdr, 1 000 anställda. 
VD för telekomoperatören Glocalnet (publ). Turn 
around med sexfaldigad omsättning, ny strategisk 
inriktning och 20-faldigat börsvärde till 1 mdr. För-
säljning till Telenor. 
VD för venturefinansierade start up internethandels-
företaget Autoo AB. Från 0 till 500 sålda bilar på 18 
månader. 
VD för SF (Svensk Filmindustri), bokförlagen Bonnier 
DataMedia och Bonnier Lexikon samt Stora Roman-
klubben inom Bonniergruppen.

Mer om Jan finns på LinkedIn.  
Se http://se.linkedin.com/pub/janedholm 

MATHS HEUMAN, ORDFÖRANDE

Styrelse

Maths Heuman, född 1954, har arbetat som advo-
kat med affärsjuridisk inriktning sedan mitten av 
1980-talet. Efter domstolsarbete började Maths på 
Advokatfirman Lagerlöf/Lagerlöf & Leman Advokat-
byrå där han också var delägare. Maths var här-
efter en av grundarna av Gernandt Advokatbyrå/
Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, där han var 
delägare och under de senare åren styrelseordfö-
rande, till dess han 2009 beslöt sig för att bedriva 
advokatverksamhet i egen regi.

Som advokat har Maths huvudsakligen ägnat sig 
åt bolags- och börsrättsliga frågor med särskild in-
riktning mot svenska och internationella företags-
överlåtelser. Maths har bred erfarenhet av såväl pu-
blika förvärv som förhandlade förvärv inom både 

tjänste- och industrisektorn. Flertalet av Maths klien-
ter har varit finansiella företag, främst banker och 
försäkringsbolag.

Maths nuvarande verksamhet är huvudsakligen 
inriktad mot styrelsearbete. Utöver uppdraget som 
styrelseordförande i DE Capital är Maths för närva-
rande bland annat styrelseordförande i värdepap-
persbolaget B&P Fund Services AB inom Brummer & 
Partners-koncernen samt styrelseledamot i hotell-, 
restaurang- och konferenskoncernen Welcome Ho-
tel i Sverige AB, skotillverkaren Swedish Hasbeens 
AB och fotbollsklubben Landskrona BoIS. Bland 
Maths tidigare styrelseuppdrag kan nämnas vär-
depappersbolaget Aros Securities Holding AB och 
vårdföretaget Stiftelsen Stockholms Sjukhem.
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Investerarna kan besluta 
om avveckling av bolaget 
I bolagsordningen fastslås att om en kvalificerad majoritet (75 procent av samtliga stamaktier) av inves-
terarna på stämma röstar för, ska Bolaget träda i likvidation. 

BJÖRN FERNSTRÖM
Björn Fernström, född 1950, var verksam som auk-
toriserad revisor på Ernst & Young AB fram till 2009. 
Björn bedriver nu styrelsearbete och är egen kon-
sult.

Björn har lång erfarenhet som bolagsstämmovald 
revisor i stora svenska koncerner, börsnoterade och 
internationella företag. Mer än 30 års erfarenhet 
som auktoriserad revisor gav betydande erfaren-
het i komplexa redovisnings- och revisionsfrågor, 
liksom kunskap och förståelse för vilka krav som 
ställs på ett marknadsnoterat bolag inom områ-
den såsom styrning, kontroll, rapportering, regel-
efterlevnad och informationsgivning samt därmed 
sammanhängande krav på styrelseansvar.

Björn har varit stämmovald revisor i bl a AMF, Mun-
ters, Ruric, Varyag, Öhman, Nordnet, Klövern, Sveri-
ges Aktiesparares Riksförbund, OMX, Orc Software, 
Saab, V&S Vin & Sprit, Protect Data, IF Skadeförsäk-
ringar, ABN AMRO Asset Management, Haldex och 
Case Asset Management.

Förutom i DE Capital har Björn i dag styrelse-
uppdrag i bl a den reglerade marknadsplatsen 
Burgundy AB, marknadsföringskoncernen A-Com 
AB, klocktillverkaren Sjöö Sandström AB, telekom-
munikationsföretaget AllTele AB och kapitalförval-
taren Case Asset Management AB.

KLAS DANIELSSON
Se presentation under rubriken Ledande befattningshavare ovan

JAN EDHOLM
Se presentation under rubriken Ledande befattningshavare ovan

”De oberoende ledamöterna i styrelsen är mycket 
viktiga inte minst ur ett governance-perspektiv.”
DE Capital
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Skattefrågor
Nedan redovisas DE Capitals bedömningar, base-
rade på rådgivning från skatteexpertis, avseende 
väsentliga skattefrågor för skattskyldiga i Sverige. 
DE Capital ansvarar ej för att denna bedömning är 
korrekt. En investerare i DE Capital bör vid osäkerhet 
konsultera egen skatteexpertis.

Skattekonsekvenser för DE Capital
Kapitalvinst och utdelning hänförlig till investeringar  
i onoterade svenska aktiebolag är normalt skatte-
fria för DE Capital. Eventuell kapitalförlust hänförlig 
till sådana andelar är inte skattemässigt avdrags-
gill.

Skattekonsekvenser för fysiska personer
Kapitalvinst och utdelning hänförlig till aktier i DE 
Capital, för obegränsat i Sverige skattskyldiga fysis-
ka personer, är normalt skattepliktig med för närva-
rande effektiva 25 procent i inkomstslaget kapital. 
En kapitalförlust är därmed också avdragsgill.

Kapitalvinst hänförlig till avyttring av aktier i DE Ca-
pital ägda av begränsat skattskyldiga fysiska per-
soner bör normalt inte vara skattepliktig i Sverige. 
Vidare är utdelning från DE Capital normalt föremål 
för kupongskatt.

Skattekonsekvenser för juridiska personer
Kapitalvinst och utdelning hänförlig till aktier i DE 
Capital som ägs av obegränsat skattskyldiga juri-
diska personer är normalt skattefri för det ägande 
bolaget.

Kapitalvinst och utdelning hänförlig till aktier i DE 
Capital, om de ägs av en begränsat skattskyldig ju-
ridisk person, är inte skattepliktig i Sverige. Eventuell 
utdelning från DE Capital är dock normalt föremål 
för kupongskatt.

Riskfaktorer 
Den som överväger att investera i DE Capital ska 
vara medveten om att det innebär ett risktagande. 
Nedan ges exempel på sådana risker som investe-
raren bör beakta. Potentiella investerare bör noga 
överväga all information i detta Memorandum och 
i synnerhet utvärdera de specifika faktorer som 
behandlas nedan. Var och en av nedanstående 
riskfaktorer samt övriga risker och osäkerheter som 
omnämns i detta Memorandum kan ha väsentlig 

negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat, 
finansiella ställning, kassaflöde och framtidsutsikter. 
Dessutom kan Bolagets värde minska, vilket i sin tur 
kan medföra att investerare förlorar hela eller delar 
av sitt investerade kapital. Riskfaktorerna nedan är 
inte rangordnade efter betydelse, och utgör inte 
heller en fullständig förteckning över de risker Bola-
get ställs inför eller kan komma att ställas inför. 
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KAPITALISERING
För det fall att emissionserbjudandet enligt detta 
Memorandum tecknas enligt nedre delen av inter-
vallet erhåller Bolaget ett mindre kapital att inves-

tera, vilket kan medföra att Bolagets riskspridning 
inte blir så omfattande som den skulle kunna ha 
blivit vid en mer fulltecknad emission.

AFFÄRSFLÖDE
En förutsättning för verksamheten är att DE Capital 
erbjuds möjlighet att förvärva aktieposter i företag 
som motsvarar investeringskriterierna. Skulle såda-
na möjligheter inte erbjudas i tillräcklig omfattning 

förblir hela eller delar av det insatta kapitalet oex-
ponerat mot den avsedda marknaden och den 
eftersträvade avkastningen kan inte uppnås.

VÄRDEUTVECKLING 
Det finns inte någon garanti för att DE Capitals till-
gångar ökar i värde, eller att värdet behålls intakt. 
DE Capitals värde är i allt väsentligt beroende av 
de investeringar som görs. Om DE Capital inte för-

mår göra ett gott urval av företag kommer företa-
gen inte att prestera en utveckling som ger en till-
fredsställande värdeökning i portföljen. 

VILLKOR
Det är av stor vikt att DE Capital lyckas förvärva sina 
aktieposter till sådana priser och villkor i övrigt, att 
det vid avyttring uppstår ett överskott som är stort 

nog för att skapa den avkastning som eftersträvas. 
Om villkoren inte är tillräckligt gynnsamma uppnås 
inte den eftersträvade avkastningen.

AVYTTRING
Om företagen som DE Capital investerat i inte kan 
säljas, börsnoteras eller på annat sätt avyttras på 

önskvärt sätt eller till tillräckliga värden uppnås inte 
den eftersträvade avkastningen. 

FINANSIERING
DE Capital kommer sannolikt att önska ytterligare 
finansiering för att utöka investeringsverksamheten. 
Emissioner av aktier kan komma att medföra att be-
fintliga aktieägare drabbas av utspädning på ett 
för dem icke önskvärt sätt. Emissioner avses dock 
att genomföras till lägst substansvärdet per aktie. 

Det kan inte uteslutas att det i erforderlig grad inte 
lyckas uppnå nödvändig finansiering om ett så-
dant behov skulle uppstå. DE Capitals investeringar 
kanske då inte uppnår den värdeutveckling som de 
annars skulle kunna uppnå.
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KAPITALMARKNADEN I ALLMÄNHET
Svängningar på den generella kapitalmarknaden 
kan påverka värderingen av både DE Capitals ak-
tieinnehav och DE Capitals egen aktie oberoende 
av DE Capitals prestation. Således kan även en 

positiv utveckling i DE Capital vändas i ett negativt 
utfall för investeraren genom en negativ utveckling 
på kapitalmarknaden generellt.

VÄRDERING AV INNEHAV
Att värdera ett innehav i ett onoterat företag är för-
enat med många osäkerhetsfaktorer. Trots att DE 
Capital följer den interna värderingspolicyn och in-
ternationella rekommendationer avseende värde-

ring av onoterade innehav kan värderingar komma 
att göras som senare inte visar sig avspegla investe-
ringens rätta värde. DE Capitals substansvärde per 
aktie (NAV) riskerar då att inte vara rättvisande.

KOMPETENS
Bolagets investeringsförvaltning, ledning och admi-
nistration sköts enligt avtal av DE Capital Manage-
ment AB. Det är därför väsentligt att DE Capital Ma-
nagement AB har hög kompetens och nödvändiga 

resurser. Det kan inte uteslutas att problem uppstår 
att behålla nuvarande kompetens eller att svårig-
heter uppstår att attrahera ny kompetens.

REGLERING
DE Capitals verksamhet som riskkapitalinvesterare 
är idag en oreglerad verksamhet och kräver ej nå-
gon typ av myndighetstillstånd. Detta kan komma 
att förändras i framtiden. EU-kommissionen arbetar 
med att ta fram förslag till reglering av riskkapital-
marknaden som tidigast kan börja gälla 2013. Pre-
liminärt kommer sådan reglering att främst inrikta 

sig på större riskkapitalfonder inom buy-out seg-
mentet och inte mindre fonder inom DE Capitals 
segment. En reglering av DE Capitals verksamhet 
kan dock inte uteslutas och kan i så fall komma att 
påverka verksamheten både i negativ och positiv 
omfattning.
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Villkor och anvisningar  
ERBJUDANDET
Erbjudandet enligt detta Memorandum avser en nyemis-
sion av lägst 500.000 och högst 2.500.000 stamaktier, 
envar med ett kvotvärde på 1 krona. Bolagets aktieka-
pital kommer vid fulltecknad nyemission att uppgå till 
3.000.000 kronor.

ANMÄLAN
Anmälan ska göras på särskild anmälningssedel som 
finns att hämta på www.decapital.se. Anmälningssedeln 
ska fyllas i och undertecknas och därefter antingen scan-
nas in och mailas till 
teckning@decapital.se eller postas till DE Capital på föl-
jande adress:

DE Capital 
Östermalmsgatan 87 D
114 59  STOCKHOLM

EMITTENT
DE Capital Growth Fund AB (publ), org. nr. 556857-0922

EMISSIONSBELOPP
Lägst 50 mkr och högst 250 mkr

AKTIER
Erbjudandet enligt detta Memorandum avser nya stam-
aktier i Bolaget. 

TECKNINGSKURS
100 kronor

MINSTA TECKNINGSPOST OCH NÄSTKOMMANDE 
TECKNINGSPOSTER
Teckning sker i poster om 500 aktier. Minsta teckningspost 
är 5.000 aktier (eller det större antal som medför att mins-
ta teckning motsvarar 50.000 Euro).

ANMÄLNINGSPERIOD
24 oktober 2011 – t.o.m. det datum som Bolaget medde-
lar

LIKVIDDAG
Efter när emissionen registreras. Emissionen kommer att 
registreras stegvis, med därtill påföljande likviddag, efter 
att lägsta emissionsbelopp om 50 mkr uppnåtts.

COURTAGE
Inget courtage utgår på investerat belopp.

UTDELNING
Preferensaktierna, 10 röster per aktie, ska erhålla en ut-
delning motsvarande 20 procent av den årliga ökningen 
av substansvärdet efter att substansvärdet ökat med en 
tröskelränta om 4 procent . Se närmare beskrivning § 8 i 
bolagsordningen.
Stamaktierna, 1 röst per aktie, beräknas tillsvidare inte 
erhålla någon utdelning eftersom substansvärdesökning 
och realiserade vinster bedöms komma att behållas i Bo-
laget för att genomföra framtida investeringar.

HANDEL I AKTIEN
Inom 24 månader från emissionen avses inofficiell handel 
i aktien initieras via utvald fondkommissionär. Inom 3–4 år 
är målsättningen att aktien ska handlas på en orderdri-
ven marknadsplats.

TIDPUNKT FÖR EKONOMISK REDOVISNING
Månatlig redovisning av substansvärde per aktie (NAV). 
Publicering av förenklade kvartalsrapporter och årsboks-
lut.

BESKED OM TILLDELNING OCH BETALNING
Så snart tilldelning av aktier fastställts kommer en avräk-
ningsnota att skickas. Full betalning avseende tecknade 
aktier ska erläggas kontant enligt anvisningar på utsänd 
avräkningsnota.

REGISTRERING OCH LEVERANS AV AKTIER
Registrering vid Bolagsverket av de utgivna aktierna be-
räknas ske inom två veckor efter det att betalning för 
aktierna mottagits. Registreringen hos Bolagsverket kan 
komma att ske stegvis. Efter registrering vid Bolagsverket 
kommer leverans av aktier ske genom registrering på res-
pektive tecknares VP-konto eller värdepappersdepå hos 
bank eller värdepappersinstitut. Som bekräftelse på re-
gistreringen erhåller investeraren en VP-avi från Euroclear 
Sweden AB som visar att inbokning av aktierna skett på 
mottagarens konto. Avisering till tecknare vars innehav är 
förvaltarregistrerade sker i enlighet med respektive förval-
tares rutiner.
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Bolagsordning
ANTAGEN VID EXTRA BOLAGSSTÄMMA  
DEN 19 SEPTEMBER 2011
§ 1 Firma
Bolagets firma är DE Capital Growth Fund AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet
Bolaget ska, direkt eller indirekt, äga och förvalta 
fast och lös egendom samt bedriva därmed fören-
lig verksamhet.

§ 4 Redovisningsvaluta
Bolagets redovisningsvaluta ska vara svenska  
kronor.

§ 5 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital utgör lägst 500.000 kronor 
och högst 2.000.000 kronor.

§ 6 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 500.000 och högst 
2.000.000.

§ 7 Aktieslag
Aktier ska kunna ges ut i två serier, stamaktier samt 
preferensaktier. Stamaktie ska ha ett röstvärde av 
en (1) röst per aktie och preferensaktier ska ha ett 
röstvärde av tio (10) röster per aktie. Aktier av varje 
serie kan ges ut till ett antal motsvarande det hög-
sta antalet aktier enligt § 6 i denna bolagsordning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller 
kvittningsemission med företrädesrätt för befintliga 
aktieägare ge ut nya aktier, ska innehav av gam-
mal aktie ge företrädesrätt till ny aktie av samma 
slag (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas 
med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga 

aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). 
Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den 
teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska 
aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till 
det totala antal aktier de förut äger i bolaget. I den 
mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa 
aktier, sker fördelningen med lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission el-
ler kvittningsemission ge ut teckningsoptioner el-
ler konvertibler äger aktieägarna företrädesrätt 
att teckna teckningsoptioner som om emissionen 
gällde de aktier som kan komma att nytecknas på 
grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att 
teckna konvertibler som om emissionen gällde de 
aktier som konvertiblerna kan komma att bytas mot.

Vad som sagts ovan ska inte innebära någon in-
skränkning i möjligheterna att fatta beslut om kon-
tantemission eller kvittningsemission med avvikelse 
från aktieägarnas företrädesrätt enligt denna § 7. 

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission 
med utgivande av nya aktier ska nya aktier emit-
teras av varje aktieslag i förhållande till det antal 
aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Där-
vid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra fö-
reträdesrätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad 
som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning 
i möjligheten att genom fondemission efter erfor-
derlig ändring av bolagsordningen ge ut aktier av 
nytt slag.

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under mini-
mikapitalet, kan efter beslut av bolagets styrelse, 
ske genom inlösen av stamaktier och/eller prefe-
rensaktier. Minskningsbeslutet ska avse samtliga 
stamaktier och/eller preferensaktier eller vissa ak-
tier inom de berörda aktieslagen, varvid aktier ska 
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inlösas pro rata i förhållande till respektive ägares 
tidigare innehav inom det aktieslag som ska inlö-
sas. Bolagets styrelse kan därvid fatta beslut att 
endast stamaktier eller preferensaktier ska inlösas. 
När minskningsbeslutet fattas, ska ett belopp mot-
svarande minskningsbeloppet avsättas till reserv-
fonden om erforderliga medel finns tillgängliga.

Inlösenbeloppet per stamaktie och preferensaktie 
ska beräknas med utgångspunkt i bolagets sub-
stansvärde och tillfalla respektive fördelas mellan 
aktierna enligt principerna i § 8 i denna bolagsord-
ning. 

Ägare av stamaktie och preferensaktie är skyldig 
att omedelbart efter det att sådan ägare under-
rättats om inlösenbeslutet, eller, om Bolagsverkets 
respektive rättens tillstånd krävs, efter det att sådan 
ägare underrättats om att Bolagsverkets respektive 
rättens lagakraftvunna beslut registrerats, ta emot 
inlösenbeloppet.

§ 8 Rätt till utdelning m.m.
Bolagsstämman får, inom ramen för utdelningsba-
ra medel, fatta beslut om att ingen utdelning ska 
ske eller om att utdelning ska ske på ett eller flera 
aktieslag. 

För det fall bolagsstämma fattar beslut om att utdel-
ning ska ske, äger stamaktier och preferensaktier, 
med inbördes inom respektive aktieslag lika rätt, 
rätt till utdelning för varje räkenskapsår i den ord-
ning och med den fördelning som anges i punkt 
(i) – (ii) nedan. Enligt vad som framgår är den 
övergripande huvudprincipen att innehavarna av 
preferensaktier ska ha preferens till en utdelning 
totalt motsvarande tjugo (20) procent av bolagets 
årliga ökning av substansvärdet justerat för medel 
ej genererade av verksamheten samt att resteran-

de utdelning ska tillfalla innehavare av stamaktier. 
Dock ska först en minimiökning av substansvärdet 
ha skett motsvarande den så kallade tröskelräntan, 
innan utdelning kan lämnas till preferensaktierna. 

(i) I första hand ska preferensaktier, med företräde 
framför stamaktier, erhålla utdelning upp till ett 
belopp som motsvarar tjugo (20) procent av 
ökningen av bolagets substansvärde enligt vad 
som framgår av bolagets fastställda balansräk-
ning samt, i förekommande fall, koncernbalans-
räkning, enligt följande principer:

a. Ökningen av substansvärdet ska beräknas med 
bolagets substansvärde vid den senare av föl-
jande två tidpunkter som utgångspunkt: (1) 
bokslutsdatumet 31 december 2011 eller (2) 
annat efterföljande kalenderårsbaserat bok-
slutsdatum; i jämförelse med substansvärdet ett 
kalenderår innan.

b. Vid beräkning av ökningen av substansvärdet 
ska endast sådan ökning som överstiger det 
tidigare högsta substansvärdet enligt punkt 
a. ovan, så kallat High Watermark (HWM) och 
som överstiger en årlig ackumulerad ränta om 
fyra (4) procent (beräknad på 360 dagar) på 
substansvärdet (tröskelräntan) beaktas, varvid 
dock preferensaktierna ska vara berättigade till 
nästkommande hundra (100) procent av sub-
stansvärdesökningen när detta tröskelbelopp 
har uppnåtts (catch up) intill dess att preferens-
aktiernas andel av den totala ökningen uppgår 
till tjugo (20) procent. 

c. Vid beräkning av ökningen av substansvärdet 
ska dels minskning ske med sådant belopp som 
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motsvarar eventuella medel som tillskjutits bo-
laget som aktieägartillskott eller som betalning 
vid nyemission (inklusive apportemission), dels 
ökning ske med sådant belopp som motsvarar 
eventuella värdeöverföringar som skett till bola-
gets stamaktier.

d. Vid beräkning av tröskelräntan ska förändringar 
under året som påverkar substansvärdet i form 
av genomförda nyemissioner, utdelningar till 
stamaktier, inlösen av aktier eller motsvarande 
bolagshändelser påverka beräkningen av trös-
kelräntan från det datum då sådan förändring 
skedde. Realiserade vinster/förluster av värde-
pappersinnehav ska beaktas på samma sätt. 
Vid beräkning av tröskelräntan ska förändringar 
under året som påverkar substansvärdet i form 
av utdelning till preferensaktier dock beaktas 
från den första dagen i det innevarande räken-
skapsåret och inte det datum då sådan föränd-
ring skedde. 

e. För det fall, och i den omfattning, utdelning inte 
lämnas till preferensaktier ett visst räkenskapsår, 
eller inte lämnas fullt ut, ska företrädesrätten till  
utdelning överföras och läggas till påföljande 
räkenskapsårs eventuella utdelning.

(ii) I andra hand, och i den mån det efter utdelning 
till preferensaktier enligt punkt (i) ovan återstår 
medel enligt bolagsstämmans beslut, ska över-
skjutande belopp i sin helhet tillfalla stamaktier-
na.

Om bolaget träder i likvidation ska preferensaktier 
och stamaktier äga lika rätt till utskiftning upp till ett 
belopp motsvarande aktiernas kvotvärde. Därefter 
äger preferensaktier och stamaktier rätt till utskift-
ning enligt vad som stadgas om utdelning ovan. 
Vid andra värdeöverföringar än utdelning ska vad 
som stadgas om utdelning ovan äga motsvarande 
tillämpning.

§ 9 Styrelse och revisorer
Styrelsen består av 3–8 ledamöter med högst 3 
suppleanter. Den väljes årligen på årsstämman för 
tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.
1–2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter väl-
jes på årsstämman för tiden intill dess årsstämma 
har hållits under fjärde räkenskapsåret efter valet. 
Till revisor får även ett registrerat revisionsbolag ut-
ses.

§ 10 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörel-
se i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolags-
stämma där fråga om ändring av bolagsordning-
en kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex 
veckor och senast fyra veckor före stämman. Kal-
lelse till annan extra bolagsstämma ska ske tidigast 
sex och senast två veckor före stämman.

§ 11 Årsstämma
Årsstämma hålles årligen inom sex månader efter 
räkenskapsårets utgång. På årsstämman ska föl-
jande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning

4. Val av en eller två protokolljusterare

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sam-
mankallad

6. Föredragning av framlagd årsredovisning och 
revisionsberättelse samt, i förekommande fall, 
koncernredovisning och koncernrevisionsberät-
telse

7. Fastställande av utdelningsunderlag enligt § 8 i 
bolagsordningen
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8. Beslut

a. om fastställande av resultaträkning och balans-
räkning samt, i förekommande fall, koncernre-
sultaträkning och koncernbalansräkning

b. om dispositioner beträffande vinst eller förlust 
enligt den fastställda balansräkningen

c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verk-
ställande direktör när sådan förekommer

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt, 
i förekommande fall, revisorer och eventuella re-
visorssuppleanter

10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revi-
sorer

11. Val av styrelse samt, i förekommande fall, reviso-
rer och eventuella revisorssuppleanter

12. Annat ärende, som ankommer på stämman en-
ligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

§ 13 Deltagande på bolagsstämman
För att få deltaga på bolagsstämman ska aktieä-
gare anmäla sig samt antalet biträden hos bola-
get före klockan 16.00 senast den dag som anges 
i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara 
söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsom-
marafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla 
tidigare än femte vardagen före stämman. Ombud 
behöver inte anmäla antalet biträden. Antalet bi-
träden får högst vara två.

§ 14 Majoritetsbeslut i vissa fall
Bolaget är part i ett förvaltningsavtal med DE Ca-
pital Management AB, organisationsnummer 
556857-0930. Beslut om att bolaget ska säga upp 
avtalet till upphörande liksom att bolaget ska med-
ge en ökning av den förvaltningsavgift som stipu-
leras i avtalet ska fattas på bolagsstämma. Beslut 
enligt föregående mening är giltiga endast om de 

biträtts av aktieägare som representerar minst sjut-
tiofem (75) procent av samtliga utgivna stamaktier 
i bolaget. 

För beslut att ändra § 14 och § 15 i denna bolag-
sordning krävs för dess giltighet, förutom att det har 
biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar 
av såväl de avgivna rösterna som de aktier som 
är företrädda vid bolagsstämman, att beslutet har 
biträtts av aktieägare som representerar minst sjut-
tiofem (75) procent av samtliga utgivna stamaktier 
i bolaget. 

§ 15 Likvidation
Beslut av bolagsstämma att bolaget ska träda i lik-
vidation är giltigt endast om det har biträtts med 
sådan majoritet som anges i något av de två föl-
jande alternativen: 

(i)  Av aktieägare med mer än hälften av de av-
givna rösterna. Vid lika röstetal har ordföranden 
utslagsröst; eller

(ii) Av aktieägare som representerar minst sjuttio-
fem (75) procent av samtliga utgivna stamak-
tier i bolaget. 

§ 16 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstäm-
ningsregister enligt lagen (1998:1479) om konto-
föring av finansiella instrument.
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VILKA INVESTERARE PASSAR  

DE CAPITAL FÖR?

DE Capital passar investerare som söker diversifiering och 

riskspridning i sina investeringar och som har möjlighet att 

vara långsiktiga i utbyte mot en möjlighet att erhålla en 

högre avkastning. DE Capital passar investerare som sö-

ker ett effektivt sätt att erhålla exponering mot den stora 

men svåråtkomliga riskkapitalmarknaden för onoterade 

tillväxtföretag.

DE Capital passar investerare som ser en möjlighet i att 

vara delaktiga i att utveckla strukturen på riskkapitalmark-

naden genom att en professionell aktör etableras i det 

växande segmentet andrahandsinvesteringar.

VILKA AVKASTNINGSMÅL HAR DE CAPITAL?

Målsättningen är att investeringarna ska ge en årlig av-

kastning om lägst 25 procent. Det betyder att investering-

arna behöver lägst tredubblas i värde på fem år. Den ge-

nomsnittliga innehavstiden förväntas uppgå till cirka fem 

år. Detta motsvarar en substansvärdesutveckling vid ful-

linvestering om lägst cirka 17 procent per år efter avgifter, 

kostnader och utdelning till preferensaktierna.

HUR FÖRVALTAS DET KAPITAL  

SOM INVESTERAS I DE CAPITAL?

DE Capital köper minoritetsaktieposter i utvalda onotera-

de tillväxtföretag som uppnått viss mognad, som har en 

bekräftad produkt och affärsmodell och som nu bedöms 

ha en särskilt attraktiv potential att öka i värde. För utför-

ligare beskrivning se avsnitten “Marknad” och ”Strategi”.

HUR KAN JAG FÖLJA MIN 

INVESTERING I DE CAPITAL?

På www.decapital.se redovisas varje månad substans-

värdet per aktie (NAV). Där kommer också löpande att 

presenteras rapporter och nyheter beträffande de inves-

teringar som görs. 

KAN JAG SÄLJA MINA AKTIER I DE CAPITAL? 

DE Capitals aktie är fritt överlåtbar och avses inom 

24 månader efter kapitalanskaffningen att vara  

föremål för en organiserad inofficiell handel hos utvald 

fondkommissionär. Man bör dock vara medveten om att 

likviditeten i aktien kan komma att vara begränsad. 

Målsättningen är att DE Capital ska växa och att DE Ca-

pital aktien inom tre till fyra år skall handlas på en mark-

nadsplats med orderdriven handel med god likviditet.

VILKEN ÄR DEN STÖRSTA RISKEN  

MED EN INVESTERING I DE CAPITAL? 

Den största risken är att de investeringar som DE Capital 

gör utvecklas negativt, vilket skulle kunna medföra att in-

vesteraren inte får tillbaka hela sitt satsade kapital. För att 

förstå riskerna med en investering i DE Capital bör all in-

formation som ges i detta Memorandum övervägas noga 

och självständigt.

HUR KOMMER AVKASTNINGEN  

I DE CAPITAL MIG TILL DEL?

När värdet i DE Capitals investeringar ökar, ökar substans-

värdet på DE Capitals aktie. Detta värde per aktie (NAV) 

offentliggörs varje månad och blir en utgångspunkt för 

prissättningen i handeln med aktien. 

NÄR OCH HUR FÅR INVESTERAREN BEKRÄFTELSE 

PÅ SIN TECKNING  

AV AKTIER I EMISSIONEN? 

Efter slutförd emission skickas avräkningsnota ut med 

efterföljande leverans av aktier till angiven depå eller 

VP-konto. Emissionen kan också komma att genomföras 

i omgångar och därmed med tidigare utskick av avräk-

ningsnota.

VAR KAN INVESTERAREN PRAKTISKT FÖRVARA DE 

CAPITAL-AKTIEN?

Aktien i DE Capital är ett registrerat värdepapper med 

ISIN-kod och kan därmed förvaras på depå eller VP-konto 

precis som aktier köpta på börsen. 

KAN DE CAPITAL-AKTIEN ÄGAS AV  

EN FÖRSÄKRING?

Ja, förutsatt att försäkringsbolaget godkänner aktierna.

Frågor och svar





DE Capital öppnar dörren för dig till en exponering mot onoterade tillväxtföretag 
på ett sätt som ger förutsättningar för hög avkastning till reducerad risk.

DE Capital
Östermalmsgatan 87D, 114 59 Stockholm

Tel 0708-744 574, 0733-780 102 
info@decapital.se www.decapital.se


