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Med ”Metallvärden” eller ”Bolaget” avses Metallvärden i Sverige AB (publ), org.nr 556710-2784, inklusive dotterbolag, om inte annat framgår 
av sammanhanget. Med ”Prospektet” avses föreliggande prospekt inklusive samtliga handlingar som införlivas genom hänvisning. Med ”Erbju-
dandet” avses den nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som inbjuds till teckning i genom föreliggande Prospekt. 
Med ”Mangold Fondkommission” avses Mangold Fondkommission AB, org.nr 556585-1267. Med ”Euroclear” avses Euroclear Sweden AB, 
org.nr 556112-8074. Med ”Nordic MTF” avses den marknadsplats som drivs av Nordic Growth Market NGM AB, org.nr 556556-2138.

Upprättande och registrering av Prospektet
Detta Prospekt har upprättats av Metallvärdens styrelse i anledning av Erbjudandet. Prospektet har upprättats i enlighet med lagen 
(1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomför-
ande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG (”Prospektdirektivet”). Prospektet har godkänts och registrerats av Finans-
inspektionen 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 olika sakuppgifter i Prospektet är riktiga eller fullständiga. 

Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.metallvarden.se, på Mangold Fondkommissions hemsida, www.mangold.se, och på 
Finansinspektionens hemsida, www.fi.se. Informationen på Bolagets hemsida är inte införlivad i detta Prospekt och utgör inte en del av detta 
Prospekt. Papperskopior av Prospektet kan på begäran erhållas kostnadsfritt från Bolaget och Mangold Fondkommission.  
   All information som lämnas i Prospektet bör noga övervägas, i synnerhet med avseende på de specifika förhållanden som framgår i avsnit-
tet ”Riskfaktorer” och som beskriver vissa risker som en investering i Metallvärdens aktier kan innebära. Erbjudandet att teckna aktier enligt 
Prospektet riktar sig inte, direkt eller indirekt, till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra 
åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet får inte distribueras i eller till land där distributionen eller Erbjudandet enligt Prospek-
tet förutsätter ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i 
sådant land.

Varken teckningsrätter, betalda tecknade aktier (”BTA”) eller de nyemitterade aktierna har registrerats eller kommer att registreras enligt 
United States Securities Act från 1933 enligt dess senaste lydelse och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA, el-
ler enligt tillämplig lag i Australien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong eller Kanada, eller i något annat land där Erbjudandet eller 
distribution av Prospektet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än 
de krav som följer av svensk rätt. Anmälan om och teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och därmed 
får varken teckningsrätter, BTA eller aktier, direkt eller indirekt, erbjudas, överlåtas, utbjudas, säljas vidare eller levereras i eller till person med 
hemvist i dessa länder.

Framtidsinriktad information, marknadsinformation m.m.
Prospektet innehåller framtidsinriktade uttalanden och antaganden om framtida marknadsförhållanden, verksamhet och resultat. Framtidsin-
riktade uttalanden är gjorda av Metallvärdens styrelse och är baserade på kända marknadsförhållanden. Dessa uttalanden är väl genomarbe-
tade, men läsaren uppmärksammas på att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet. Framtidsinriktade uttalan-
den finns i flera avsnitt och inkluderar uttalanden rörande Bolagets nuvarande avsikter, bedömningar och förväntningar, där detta framgår 
uttryckligen eller underförstått. 

Framtidsinriktad information baseras på aktuella förhållanden vid tidpunkten för avgivandet av Prospektet och är alltid förenad med 
osäkerhet eftersom den avser och är beroende av omständigheter som ligger utanför Bolagets kontroll. Faktiska händelser och resultatutfall 
kan därför komma att skilja sig avsevärt från de framtidsinriktade uttalandena, till följd av risker och andra faktorer som Bolagets verksam-
het påverkas av. Någon försäkran att bedömningar som görs i detta Prospekt avseende framtida förhållanden kommer att realiseras lämnas 
därför inte, vare sig uttryckligen eller underförstått. Bolaget åtar sig inte heller att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av uttalanden 
avseende framtida förhållanden till följd av ny information eller dylikt som framkommer efter tidpunkten för avgivandet av detta Prospekt.

Information från tredje part
Bolaget har inte kontrollerat siffror, marknadsdata eller annan information som har använts av tredje part vid upprättandet av information som 
använts i Prospektet. I de fall informationen har hämtats från tredje part ansvarar Bolaget således endast för att informationen har återgivits 
korrekt och sådan information bör läsas med detta i åtanke. Såvitt Bolaget känner till har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle 
göra informationen felaktig eller missvisande i förhållande till de ursprungliga källorna. Bolaget har emellertid ej gjort någon oberoende veri-
fiering av den information som lämnats av tredje part, varför fullständigheten eller riktigheten i den information som presenteras i Prospektet 
inte kan garanteras. Ingen tredje part enligt ovan har, såvitt Bolaget känner till, väsentliga intressen i Bolaget. Viss finansiell information i 
Prospektet har avrundats, varför vissa tabeller ej summerar korrekt. Förutom när så uttryckligen anges har ingen information i Prospektet 
granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

Finansiell och legal rådgivare samt emissionsinstitut
Mangold Fondkommission är finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi KB är legal rådgivare till Bolaget i anledning av Erbjudandet och 
har biträtt Bolaget vid upprättandet av detta Prospekt. Då samtliga uppgifter i Prospektet härrör från Bolaget friskriver sig Mangold Fond-
kommission och Advokatfirman Delphi KB från allt ansvar i förhållande till aktieägare i Bolaget och avseende andra direkta eller indirekta 
konsekvenser till följd av beslut om investering eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i detta Prospekt. Mangold 
Fondkommission agerar emissionsinstitut i anledning av Erbjudandet.

Tvist 
Tvist som uppkommer i anledning av innehållet i detta Prospekt och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk 
domstol exklusivt. Svensk materiell rätt är exklusivt tillämplig på detta Prospekt och Erbjudandet.

Viktig information
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Innehållsförteckning
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Metallvärden eller bolaget:
Metallvärden i Sverige AB (publ) 
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Sammanfattning av Prospektet

AVSNITT A – INTRODUKTION OCH VARNINGAR

A.1 Introduktion och 
varningar

Varning om

•	Denna	sammanfattning	bör	betraktas	som	en	introduktion	till	Prospektet.

•	Varje	beslut	om	att	investera	i	värdepapperen	skall	baseras	på	en	bedömning	av	Prospektet	i	
dess helhet från investerarens sida.

•	Om	yrkande	avseende	uppgifterna	i	Prospektet	anförs	vid	domstol,	kan	den	investerare	som	
är kärande i enlighet med medlemsstaternas nationella lagstiftning bli tvungen att svara för 
kostnaderna för översättning av Prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds.

•	Civilrättsligt	ansvar	kan	endast	åläggas	de	personer	som	lagt	fram	sammanfattningen,	inklusive	
översättningar därav, men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig 
med de andra delarna av Prospektet eller om den inte, tillsammans med andra delar av Pro-
spektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare när de överväger att investera i sådana 
värdepapper.

A.2 Samtycke till använd-
ning av Prospektet

Ej tillämplig. Bolaget använder sig inte av finansiella mellanhänder.

AVSNITT B – EMITTENT OCH EVENTUELL GARANTIGIVARE

Bilagor Punkt Krav för information

B.1 Firma och  
bolagsbeteckning

Bolagets registrerade firma och handelsbeteckning är Metallvärden i Sverige AB (publ) med 
organisationsnummer 556710-2784.

B.2 Säte, bolagsform 
etcetera

Metallvärden i Sverige AB är ett publikt aktiebolag som har sitt säte i Stockholm. Bolaget bilda-
des i Sverige och bedriver sin verksamhet under svensk lagstiftning.

B.3 Verksamhet och 
marknader

Metallvärden i Sverige AB är ett miljöföretag verksamt primärt i Norden. Bolaget betjänar främst 
den metallurgiska industrin genom skrotinsamling, handel, förädling och omsmältning av metaller 
till nya råvaror. Metallvärden har egen återvinning och förädling av vissa återvunna råvaror. Me-
tallvärdens vision är att på sikt bli en av de ledande aktörerna i återvinningsbranschen i Norden 
med fokusering på metaller och insatsråvaror för den metallurgiska industrin. 

Den metallåtervinnande återvinningsindustrin i Sverige samlar varje år en cirka 3 miljoner ton 
skrot. Den övervägande volymen av denna mängd, mellan 75 – 85 procent, utgörs av s.k. lågle-
gerat skrot. Resterande volym utgörs framförallt av rostfritt stål samt basmetaller som koppar, 
aluminium, etc. Av den totala insamlade volymen utgörs cirka 2/3 av ”nytt skrot”, dvs. skrot som 
genereras i samband med industrins tillverkningsprocesser. Detta skrot är oftast väl definierat i 
sin sammansättning och kan utan vidare förädling levereras tillbaka till ett stålverk som har en 
tillverkningsprocess som liknar den som ursprungligen ägde rum. Resterande volymer kommer 
från utrivningar av exempelvis byggnader och industriutrustning samt insamling från alla delar 
av samhället. Av de insamlade skrotvolymerna konsumeras drygt en tredjedel inom Sverige och 
nästa 2/3 exporteras. Under senare år har värdemässigt stora mängder skeppats till bland annat 
Kina och Turkiet. Samtidigt som det sker en stor export, importeras stora mängder rostfritt mate-
rial för att täcka de svenska stålverkens behov – det inhemska skrotet täcker inte mer än cirka 
15 procent av dessa stålverks behov.

B.4a Trender Utvecklingen i framtiden med krav på ökad återvinning i kombination med att de industrier där 
stora mängder avfall genereras kommer att kräva att en och samma partner tar hand om alla av-
fallsfraktioner, vilket kommer att resultera i att återvinningsbranschen och ”waste management”-
branschen kommer att växa samman. Många aktörer inom dagens skrotbransch kommer att 
tvingas bygga upp sin kompetens kring bearbetning och förädling av insamlat avfall för att 
därigenom kunna leverera ”återvunnen råvara” enligt definitionerna i avfallsdirektivet. Det är tro-
ligt att den traditionella skrothandlaren kommer fortsatt att ha en roll som en lokal insamlingsor-
ganisation och kunna betjäna sina kunder med att ta hand om fler avfallsfraktioner och därefter 
leverera vissa delfraktioner till de förädlande kollegorna.

Sammanfattningar består av informationskrav uppställda i så kallade ”Punkter”. Dessa Punkter är numrerade i avsnit-
ten A – E (A.1 – E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de Punkter som krävs i en sammanfattning för aktuell typ 
av värdepapper och emittent. Eftersom vissa Punkter inte är tillämpliga för alla typer av prospekt, kan det finnas luckor 
i numreringen av Punkterna. Även om det krävs att en viss Punkt inkluderas i sammanfattningen för aktuella värdepap-
per och aktuell emittent, är det möjligt att ingen relevant information kan ges rörande Punkten. Informationen har då 
ersatts av en kort beskrivning av Punkten tillsammans med angivelsen ”ej tillämplig”.
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Sammanfattning av Prospektet

B.5 Koncernstruktur Metallvärdens legala organisationsstruktur består av moderbolaget Metallvärden i Sverige AB 
(publ) (556710-2784) och de fyra helägda dotterbolagen M.V. Metallvärden AB (556571-0687), 
Sala Bly AB (556282-7773), Falu Bildemontering och Skrothandel AB (556762-3193) och Falu 
Skrot och Metallhandel AB (556649-7847), vilka bolag är bildade och bedriver sin verksam-
het i Sverige. I den legala strukturen ingår det av M.V. Metallvärden AB helägda dotterbolaget 
Metallvärden i Lesjöfors AB (556435-0576) och det av Metallvärden i Lesjöfors AB helägda dot-
terbolaget Metallklipp i Lesjöfors AB (556604-8350) som är ett vilande aktiebolag som saknar 
verksamhet.

B.6 Ägarstruktur Metallvärden hade per den 31 januari 2014 totalt cirka 1787 aktieägare. Bolagets tre största 
ägare var per detta datum Banque Öhman S.A. med 15,80 procent av kapital och röster, Björn 
Grufman, via Mittretur AB med 13,86 procent av kapital och röster samt ARInvest AB med 
11,79 procent av kapital och röster. Bolagets tio största aktieägares innehav uppgick vid denna 
tidpunkt till totalt cirka 66,61 procent vilket fördelas enligt tabellen nedan. Aktiebolagslagens 
minoritetsskyddsregler används för att skydda minoritetens intressen.

Namn
Antal  
aktier

Ägarandel 
(%)

Banque Öhman S.A. 2 523 026 15,80

Björn Grufman, via Mittretur AB 2 212 335 13,86

Arinvest AB 1 882 855 11,79

Bernt Plotek 1 000 000 6,26

Lars Ransgart, via Lars Ransgart  
Management Aktiebolag 641 751 4,02

Svea lands. S.A 605 000 3,79

Additech	Business	Consulting	AB 590 000 3,70

Z-skrot AB 560 000 3,51

Nordnet pensionsförsäkring AB 351 972 2,20

Archelon AB 267 790 1,68

Övriga 5 331 064 33,39

Totalt 15 965 793 100,00
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Sammanfattning av Prospektet

B.7 Finansiell information  
i sammandrag reSultaträknIng

(Belopp i SEK)
2013-01-01 

 - 2013-12-31
2012-01-01 

 - 2012-12-31
2011-01-01 

- 2011-12-31

Nettoomsättning 31 736 676 55 518 362 56 140 030

Aktiverat arbete för egen räkning - - 198 278

Övriga rörelseintäkter 4 871 699 1 501 107 1 409 356

36 598 375 57 019 469 57 747 664

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -20 206 060 -33 850 324 -39 115 966

Övriga externa kostnader -9 791 643 -11 545 991 -9 940 867

Personalkostnader -12 023 652 -16 989 561 -11 211 980

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar

-7 105 632 -17 705 409 -4 971 248

Övriga rörelsekostnader 0 -3 311 938 -490 573

Rörelseresultat -12 528 612 -26 383 754 -7 982 970

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i intresseföretag 346 840 2 532 105 837 200

Resultat från värdepapper och fordringar som  
är anläggningstillgångar 2 489 432 -4 000 000 -

Ränteintäkter och liknande resultatposter 97 628 244 466 473 108

Räntekostnader och liknande resultatposter -3 666 044 -4 475 144 -2 614 630

Resultat efter finansiella poster -13 260 757  -32 082 327 -9 287 292

Resultat före skatt -13 260 757 -32 082 327 -9 287 292

Skatt på årets resultat 893 836 2 316 528 2 353 763

Årets resultat -12 366 922 -29 765 799 -6 933 529
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balanSräknIng
(Belopp i SEK) 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar  

Goodwill 2 257 035 3 234 997 8 538 567

2 257 035 3 234 997 8 538 567

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 6 695 514 6 899 309 7 224 371

Nedlagda kostnader på annans fastighet 296 858 593 714 890 570

Maskiner och andra tekniska anläggningar 10 824 975 18 784 368 28 136 248

Inventarier, verktyg och installationer 1 395 064 3 043 001 2 074 523

19 212 411 29 320 392 38 325 712

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag - - 1 292 200

Andra långfristiga värdepappersinnehav 70 000 70 000 70 000

Uppskjuten skattefordran 6 073 394 6 073 394 7 260 509

Andra långfristiga fordringar 98 161 108 161 8 161

6 241 555 6 251 555 8 630 870

Summa anläggningstillgångar 27 711 001 38 806 944 55 495 149

Omsättningstillgångar

Varulager m m 

Råvaror och förnödenheter 8 743 164 12 922 955 13 790 383

8 743 164 12 922 955 13 790 383

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 2 749 059 3 076 481 5 059 874

Fordringar hos intresseföretag 795 619 4 776 988 4 725 381

Skattefordringar 189 703 92 543 123 147

Övriga fordringar 5 085 502 5 170 901 8 842 973

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 110 509 1 612 055 2 377 289

9 930 392 14 728 968 21 128 664

Spärrade medel 1 112 081 1 110 909 1 100 846

Kassa och bank 190 890 544 492 458 439

Summa omsättningstillgångar 19 976 527 29 307 324 36 478 332

Summa tillgångar 47 687 528 68 114 268 91 973 481
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balanSräknIng fortS.
(Belopp i SEK) 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Eget kapital och skulder

Bundet eget kapital

Aktiekapital 638 632 31 931 591 31 931 591

Bundna reserver 1 041 349

638 632 31 931 591 32 972 940

Fritt eget kapital

Fria reserver 5 584 911 4 070 921 8 985 713

Årets resultat -12 366 922 -29 765 799 -6 933 529

-6 782 011 -25 694 878 2 052 184

Summa eget kapital -6 143 379 6 236 713 35 025 124

Avsättningar

Avsättningar för uppskjuten skatt 2 561 447 3 455 270 6 229 757

Övriga avsättningar 1 112 081 1 110 909 1 100 846

3 673 528 4 566 179 7 330 603

Långfristiga skulder

Checkräkningskredit 2 359 949 4 048 884 4 036 971

Övriga skulder till kreditinstitut 4 350 001 4 919 923 8 666 803

Övriga långfristiga skulder 400 000 600 000 750 000

7 109 950 9 568 807 13 453 774

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 0 1 939 371 5 797 626

Förskott från kunder 0 457 656 440 000

Leverantörsskulder 7 554 360 6 203 235 6 947 253

Skatteskulder 0 3 853 357 2 060 380

Övriga kortfristiga skulder 30 861 949 29 050 915 15 327 563

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 631 120 6 238 035 5 591 158

43 047 429 47 742 569 36 163 980

Summa eget kapital och skulder 47 687 528 68 114 268 91 973 481
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kaSSaflödeSanalyS I SaMMandrag  

(Belopp i TSEK)
2013-01-01 

 - 2013-12-31
2012-01-01 

 - 2012-12-31
2011-01-01 

- 2011-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -12 367 -31 097 -9 287

Justeringar för poster som inte ingår  
i kassaflödet, m m 7074 13 671 5 512 

-5 293 -17 430 -3 775

Betald skatt -437 - -813

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar i rörelsekapital -5 730 -17 425 -4 588

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning (+) av varulager 4 180 867 -5 941

Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 4 793 6 400 -8 521

Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder -6 693 11 579 1 896

Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 445 1 420 -17 154

Investeringsverksamheten

Förvärv av dotterföretag - - -7 500

Avyttring av intressebolag - 2 275 90

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -539 -2 526 -1 093

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 6 080 1 625 12 350

Förändring långfristiga fordringar 11 1 187 -1 947

Kassaflöde från investeringsverksamheten 5 552 2 561 1 900

Finansieringsverksamhten

Nyemission - 16 651

Amortering av låneskulder -2 459 -3 885 -1 773

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2 459 -3 885 14 879

Årets kassaflöde -352 96 -376

Likvida medel vid årets början 1 655 1 559 1 935

Likvida medel vid årets slut 1 303 1 655 1 559

Metallvärdens finansiella situation har under hela den historiska perioden från och med 2011 
försämrats i och med att verksamheten gjort förlust under samtliga år under denna period. 
Därmed har det egna kapitalet, och även soliditeten, minskat. Även rörelseresultatet har under 
alla dessa år varit negativt, men har dock förbättrats från -26,4 MSEK år 2012 till -12,5 MSEK 
år 2013.

B.8 Proformaredovisning Ej tillämplig. Prospektet innehåller ingen proformaredovisning

B.9 Resultatprognos Ej tillämplig. Prospektet innehåller inga prognoser och inga beräkningar av förväntat resultat har 
gjorts.
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B.10 Revisionsanmärkning Bolagets revisor har avstått från att göra uttalanden om huruvida årsredovisningen för helåret 
2012 upprättats i enlighet med årsredovisningslagen, eller om den givit en rättvisande bild 
av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 2012 eller av dessas finansiella 
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen, eller om koncernredovisningen har 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla västenliga avseenden rättvisan-
de bild av koncernens ställning per den 31 december 2012. 

Revisorns grund att avstå från uttalanden är att en betydande andel av koncernens och moder-
bolagets tillgångar utgjordes vid tillfället av investeringar i Lesjöfors. Tillgångarna var vid tillfället 
värderade under antagande av fortsatt drift. Koncernens och moderbolagets likviditetssituation 
hade under tillfället inte tillåtit att verksamheten i Lesjöfors kunnat drivas i full skala. Då koncer-
nen och moderbolaget vid tillfället var i behov av ytterligare finansiering för att kunna fortsätta 
sin verksamhet och då denna finansiering inte är på plats vid avlämnandet av revisionsberättel-
sen kunde inte revisorn uttala sig om värdet av dessa tillgångar. Bedömningen var att tillgång-
arna i Lesjöfors var av avgörande betydelse för bedömningen av koncernens och Bolagets 
ställning.

B.11 Rörelsekapital Metallvärdens likvida medel per den 31 december 2013 uppgår till 191 TSEK. Styrelsen gör 
bedömningen att det befintliga rörelsekapitalet för Metallvärden inte är tillräckligt för att täcka 
de aktuella behov som Bolaget har de kommande tolv månaderna från Prospektets avgivande. 
Styrelsens bedömning är vidare att det befintliga rörelsekapitalet för det fall Erbjudandet inte blir 
fulltecknat inte räcker för drift av rörelsen. Bedömningen är att underskottet av rörelsekapital är 
cirka 3,8 MSEK och att detta uppstår i april månad 2014. Styrelsen bedömning är att Metallvär-
den dels måste stärka sin balansräkning genom att befintliga skulder omvandlas till eget kapital, 
dels måste stärka sitt rörelsekapital för att åter kunna starta upp verksamheten i dotterbolagen 
Metallvärden i Lesjöfors AB och M.V Metallvärden AB. På sikt erfordras även ett visst kapital för 
kostnadsbesparande investeringar i produktionsutrustning. Det totala kapitalbehovet har beräk-
nats till cirka 25,7 MSEK. Styrelsen har därför beslutat att genomföra den förstående nyemis-
sionen det vill säga Erbjudandet, tillsammans med Optionen som ger rätt att teckna aktier under 
mars månad 2014 för att tillföra Bolaget nödvändigt rörelsekapital och ekonomiska medel.
Av 25,7 MSEK kommer cirka17,5 MSEK att kvittas i Emissionen. Således kommer Erbjudandet 
att kunna tillföra Bolaget cirka 8,2 MSEK i likvida medel före emissionskostnader. Det kapi-
tal som tillförs koncernen i form av likvida medel som följd av Erbjudandet kommer i fallande 
prioritetsordning att användas till (i) Återbetalning av bryggfinansiering 3,2 MSEK (ii) finansiering 
av rörelsekapital i Metallvärden i Lesjöfors AB och M.V Metallvärden AB om cirka 0,6 MSEK. 
Genom tillskottet av 0,6 MSEK bedömmer Bolaget att verksamheten i dessa bolag kan drivas 
utan ytterligare tillskott i tolv månader.

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier motsvarande 100 procent av Erbjudandet har 
erhållits från befintliga aktieägare, fordringsägare och andra externa investerare.

Om Erbjudandet, trots utställda garantiåtaganden inte tecknas i tillräcklig utsträckning behöver 
Bolaget söka alternativa finanseringsmöjligheter, såsom lånefinansiering. Det är inte säkert att 
Bolaget lyckas säkerställa alternativ finansiering. Det finns en risk att utebliven finansiering eller 
misslyckade åtgärder resulterar i att Bolaget försätts i rekonstruktion eller, i värsta fall, konkurs.

AVSNITT C – VÄRDEPAPPER

Bilagor Punkt Krav för information

C.1 Värdepapper som 
erbjuds

Aktier i Metallvärden i Sverige AB (publ) (ISIN-kod: SE0002092361)

C.2 Denominering Aktier i Metallvärden är denominerade i svenska kronor (SEK).

C.3 Totalt antal aktier  
i Bolaget

Aktiekapitalet i Metallvärden uppgår före Erbjudandet till 638 631,72 SEK, fördelat på 15 965 
793 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,04 SEK. Samtliga aktier är fullt betalda.

C.4 Rättigheter relaterade 
till värdepappren

Utdelning
Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman och utbetalning ombesörjs av Euroclear. 
Utdelning får endast ske med ett sådant belopp att det efter utdelningen finns full täckning för 
Bolagets bundna egna kapital och endast om utdelningen framstår som försvarlig med hänsyn till 
(i) de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapi-
talet samt (ii) Bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt (den 
s.k. försiktighetsregeln). Som huvudregel får aktieägarna inte besluta om utdelning av ett större 
belopp än styrelsen föreslagit eller godkänt. Rätt till utdelning tillkommer den som på fastställd 
avstämningsdag är införd i aktieboken och antecknad i avstämningsregistret. Avstämningsdag 
för utdelning och den dag utdelning skall ske fastställs av bolagsstämman eller av styrelsen efter 
bemyndigande av bolagsstämman.

Sammanfattning av Prospektet
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Utdelning utbetalas normalt som ett kontant belopp per aktie men kan också avse annat än 
kontant betalning. Om aktieägare ej kan nås för mottagande av utdelning kvarstår aktieägarens 
fordran på Bolaget och begränsas endast genom allmänna regler för preskription. Vid preskrip-
tion tillfallet hela beloppet Metallvärden. Det föreligger inte några restriktioner eller särskilda 
förfaranden för utdelning till aktieägare bosatta utanför Sverige. Varje aktie äger lika rätt till 
Bolagets tillgångar, resultat och eventuellt överskott vid likvidation. 
 Ändring av aktieägarnas rättigheter 
Bolagsstämman har möjlighet att fatta beslut om ändring av bolagsordningen, vilket kan medföra 
ändringar av aktieägarnas rättigheter. I aktiebolagslagen uppställs vissa majoritetskrav för att 
sådana beslut vid bolagsstämman ska äga giltighet. 

Rösträtt
Enligt Bolagets bolagsordning skall kallelse till bolagsstämma ske genom kungörelse i Post- 
och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida, www.metallvarden.se. Att kallelse skett skall 
annonseras i Svenska Dagbladet. Rätt att delta i bolagsstämma har aktieägare som är införd i 
Metallvärdens aktiebok fem vardagar före bolagsstämman samt anmäler sitt deltagande till Bola-
get senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Varje aktie berättigar till en röst och varje 
röstberättigad får vid bolagsstämma rösta för det fulla antalet av denne ägda och företrädda 
aktier.

C.5 Inskränkingar relate-
rade till  värdepappren

Ej tillämplig. Det förekommer inga inskränkningar i rätten att fritt överlåta aktier i Metallvärden. 

C.6 Handelsplats Bolagets aktie introducerades på handelsplattformen Nordic MTF den 17 mars 2008 och 
handlas under kortnamnet METV MTF samt har ISIN-kod SE0002092361. Bolagets aktier är 
denominerade i svenska kronor. En handelspost uppgår till en aktie. Nordic MTF är en alterna-
tiv marknadsplats som drivs av Nordic Growth Market NGM AB. Den har inte samma juridiska 
status som en reglerad marknad. Bolag på Nordic MTF regleras av Nordic MTF:s regler och inte 
av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som 
handlas på Nordic MTF är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag.

C.71 Utdelningspolicy Vid extra bolagsstämma den 29 juli 2013 fattades beslut om att minska aktiekapitalet för täck-
ning av förlust. Beslutet registrerades hos Bolagsverket den 31 juli 2013. Som en följd av minsk-
ningsbeslutet är Bolaget förhindrat enligt aktiebolagslagen att besluta om vinstutdelning under 
de kommande tre åren (räknat från dagen då beslutet registrerades hos Bolagsverket) utan 
tillstånd från Bolagsverket eller, i tvistiga fall, allmän domstol. För att Bolagsverket skall lämna 
tillstånd till vinstutdelning krävs att Bolagets borgenärer inte motsätter sig utdelning. Om någon 
borgenär motsätter sig utdelning, skall Bolagsverket överlämna ärendet till tingsrätten, som i sin 
tur skall lämna tillstånd till utdelning om det visas att de borgenärer som har motsatt sig ansökan 
har fått full betalning eller betryggande säkerhet för sina fordringar. Under de tre senaste åren 
har Bolaget inte lämnat någon utdelning till dess aktieägare och styrelsen för Metallvärden har 
heller inte för avsikt att föreslå att utdelning lämnas inom de närmsta kommande åren. Even-
tuella vinster avses återinvesteras i verksamheten och användas för fortsatt expansion inom 
befintliga såväl som på nya geografiska marknader. Avsikten är att styrelsen årligen skall pröva 
den fastslagna utdelningspolicyn. I övervägandet om framtida utdelning kommer styrelsen att 
beakta flera faktorer, bland annat Bolagets verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning, 
aktuellt och förväntat likviditetsbehov, expansionsplaner, avtalsmässiga begränsningar och andra 
väsentliga faktorer. Det finns inte några garantier för att det för ett visst år kommer att föreslås 
eller beslutas om någon utdelning överhuvudtaget.

AVSNITT D – RISKER

Bilagor Punkt Krav för information

D.1 Huvudsakliga risker 
relaterade till Bolaget 
eller branschen

Huvudsakliga risker relaterade till Metallvärdens verksamhet och bransch inkluderar:

•	Risker	relaterade	till	makroekonomiska	faktorer,	med	innebörden	att	framtida	konjunkturned-
gångar, i Sverige och övriga delar av världen, där Metallvärden är eller kan komma att vara 
verksamt, kan påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat negativt 
genom en rad olika faktorer. Exempel på sådana faktorer är minskad konsumtion, minskade 
investeringar, kapitalmarknadens instabilitet samt valuta, inflations- och ränteförändringar. 

•	Risker	relaterade	till	efterfrågan	och	marknadsacceptans,	med	innebörden	att	marknadsmot-
tagandet för Metallvärdens produkter och tjänster kan vara negativt.

•	Risker	relaterade	till	tvister	som	i	sig	innebär	risker	för	såväl	förlust	av	målen	som	kostnader	för	
ombud och – vid skiljeförfarande – skiljenämnden.

Sammanfattning av Prospektet
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•	Risker	relaterade	till	råvarupriser,	med	innebörden	att	priset	på	Bolagets	produkter	kan	
påverkas av priset på metallråvaror. Det finns en risk att framtida prisfluktuationer på råvaror 
påverkar efterfrågan eller priset på Bolagets produkter på ett negativt sätt och därmed sänker 
Bolagets intäkter och möjlighet att generera vinster till aktieägarna.

•	Risker	relaterade	till	intjäningsförmåga	och	framtida	kapitalbehov,	med	innebörden	att	det	
inte med säkerhet kan sägas huruvida Bolaget kan komma att bli vinstgivande och generera 
tillräckliga medel för framtida finansiering av sin verksamhet. Det kan vidare inte uteslutas att 
Metallvärden i framtiden måste söka nytt externt kapital och det är osäkert om nytt kapital kan 
anskaffas till fördelaktiga villkor för befintliga aktieägare. 

•	Risker	relaterade	till	finansiering,	med	innebörden	att	det	finns	en	osäkerhetsfaktor	kring	Bo-
lagets möjlighet att tillgodose framtida kapitalbehov. Bolaget har vid Prospektets avgivande ett 
flertal kortfristiga lån för vilka koncernen har ställt säkerheter i form av bland annat pantsätt-
ning av dotterbolagsaktier och fastigheter, företagsinteckningar och/eller borgensåtaganden. 
För det fall att Bolaget inte kan återbetala dessa lån i tid finns en risk att dessa säkerheter 
realiseras, vilket skulle kunna medföra avsevärd skada för Bolagets verksamhet och fortsatta 
utveckling och därmed även för Bolagets aktieägare.

D.3 Huvudsakliga risker 
relaterade till värde-
pappren

Huvudsakliga aktierelaterade risker inkluderar:

•	Risker	relaterade	till	handel	vid	Nordic	MTF,	med	innebörden	att	Nordic	MTF	är	en	alternativ	
marknadsplats som drivs av NGM, Nordic Growth Market. Bolag vars aktier handlas på Nordic 
MTF är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag.

•	Risker	relaterade	till	begränsad	likviditet	i	aktier,	med	innebörden	att	om	en	aktiv	och	likvid	han-
del inte utvecklas kan det innebära svårigheter att sälja större poster inom en snäv tidsperiod, 
utan att priset på aktien påverkas negativt.

•	Risker	relaterade	till	fluktuationer	i	aktiekursen	för	Metallvärdenaktien,	med	innebörden	att	
aktiekursen för Metallvärdenaktien i framtiden kan komma att flukturera kraftigt, bland annat 
till följd av kvartalsmässiga resultatvariationer, den allmänna konjunkturen och förändringar i 
kapitalmarknadens intresse för Bolaget. 

AVSNITT E – ERBJUDANDE

Bilagor Punkt Krav för information

E.1 Emissionsbelopp och 
emissionskostnader

Erbjudandet tillsammans med full teckning av Optionen ger Metallvärden nedanstående ekono-
miska medel före avdrag för emissionskostnader:

Likvid Kostnader

Erbjudandet 25,7 -4,4*

Optionen 16,0 -0,6

Totalt 41,7 -5,0

*Inklusive garantiersättning om cirka 1 MSEK

E.2a Motiv och användning 
av emissionslikvid

Erbjudandet kommer att tillföra Metallvärden cirka 25,7 MSEK före avdrag för emissionskostna-
der. Av 25,7 MSEK kommer cirka 17,5 MSEK att kvittas i Emissionen. Således kommer Erbju-
dandet att kunna tillföra Bolaget cirka 8,2 MSEK i likvida medel före emissionskostnader. Det 
kapital som tillförs koncernen i form av likvida medel som följd av Erbjudandet kommer i fallande 
prioritetsordning att användas till (i) Återbetalning av bryggfinansiering 3,2 MSEK (ii) finansiering 
av rörelsekapital i Metallvärden i Lesjöfors AB och M.V Metallvärden AB om cirka 0,6 MSEK. 
Om Erbjudandet, trots utställda garantiåtaganden inte tecknas i tillräcklig utsträckning behöver 
Bolaget söka alternativa finanseringsmöjligheter, såsom lånefinansiering. Det är inte säkert att 
Bolaget lyckas säkerställa alternativ finansiering. Det finns en risk att utebliven finansiering eller 
misslyckade åtgärder resulterar i att Bolaget försätts i rekonstruktion eller, i värsta fall, kon-
kurs. Utöver Erbjudandet har den extra bolagsstämman även beslutat bemyndiga styrelsen att 
fatta beslut om Optionen för att täcka en eventuell överteckning av Erbjudandet. Om Optionen 
utnyttjas fullt ut tillför den Metallvärden ytterligare högst cirka 16 MSEK före emissionskostna-
der. Denna likvid kommer i så fall att i fallande prioritetsordning att användas till (i) kostnadsbe-
sparande investering i form av en ny balpress i Metallvärden i Lesjöfors AB cirka 2,0 MSEK. (ii) 
skapa finansiell flexibilitet att undersöka möjligheten att delta i strukturaffärer.

Sammanfattning av Prospektet
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E.3 Erbjudandets former 
och villkor

Erbjudandet
Den 10 mars 2014 beslutade en extra bolagsstämma i Metallvärden att öka Bolagets aktie-
kapital med högst 14 688 529,56 SEK genom nyemission av högst 367 213 239 aktier med 
företrädesrätt för Bolagets aktieägare, det vill säga Erbjudandet. I detta avsnitt anges villkor 
och anvisningar för Erbjudandet. Styrelsen har inte förbehållit sig rätten att dra in Erbjudandet 
permanent eller tillfälligt.

Företrädesrätt till teckning
Den som på avstämningsdagen den 17 mars 2014 är registrerad som aktieägare i Metallvärden 
äger företrädesrätt att för en (1) befintlig aktie i Metallvärden teckna tjugotre (23) nya aktier.

Teckningskurs
Teckningskursen	uppgår	till	0,07	SEK	per	aktie.	Courtage	utgår	ej.	Teckningskursen	är	fastställd	
av styrelsen utifrån marknadspriset på aktien, rådande marknadsläge samt verksamhetens histo-
riska utveckling.

Option vid överteckning
Utöver aktierna i Erbjudandet har den extra bolagsstämman beslutat att bemyndiga Bolagets 
styrelse att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ytterligare 
nyemission av högst 228 571 428 aktier för det fall Erbjudandet övertecknas, det vill säga 
Optionen. Syftet med Optionen är att kunna tillgodose ett intresse att teckna aktier i Bolaget 
hos de personer som önskar att delta i Erbjudandet och inte erhållit tilldelning av samtliga av 
dem tecknade aktier. Tilldelning skall i första hand ske till de som tecknat aktier med stöd av 
teckningsrätter i Erbjudandet. Teckningskursen skall vara 0,07 SEK. Optionen kan komma att 
genomföras, helt eller delvis, för det fall att överteckning i Erbjudandet sker i sådan omfattning 
att styrelsen bedömer det lämpligt.

Teckningstid
19 mars - 4 april 2014.

Handel med teckningsrätter
19 mars – 1 april 2014.

E.4 Intressen och  
intressekonflikter

Kvittnings- respektive teckningsförbindelser lämnats, och avtal om emissionsgaranti ingåtts, av 
såväl befintliga aktieägare som utomstående parter. Dessa parter har ett intresse i att Erbjudan-
det genomförs framgångsrik och, såvitt avser emissionsgaranter, att avtalad ersättning utbetalas. 
Mangold Fondkommission, som även agerar emissionsinstitut, är finansiell rådgivare till Bolaget 
och Advokatfirman Delphi KB är legal rådgivare till Bolaget i anledning av Erbjudandet och 
Optionen och har biträtt Bolaget i upprättandet av detta Prospekt. Mangold Fondkommission har 
därtill ingått avtal om emissionsgaranti i anledning av Erbjudandet. Mangold Fondkommission 
erhåller en på förhand avtalad ersättning och Advokatfirman Delphi KB erhåller löpande ersätt-
ning för utförda tjänster. Teckningskursen och garantiersättningen har bestämts i samråd mellan 
Bolaget och Mangold Fondkommission. Transaktionsstrukturen har bestämts utifrån de bolags-
specifika och marknadsrelaterade förutsättningar som råder för att uppnå en fullt garanterad 
företrädesemission utan att för den skull riskera att negativt drabba befintliga aktieägare eller 
utge för hög ersättning till emissionsgaranter. Utöver ovanstående parters intresse i att Erbju-
dandet kan genomföras framgångsrikt och, såvitt avser emissionsgaranter, att avtalad ersättning 
utbetalas, finns inga ekonomiska eller andra intressen i emissionen. Det bedöms inte föreligga 
några intressekonflikter mellan parterna som i enlighet med ovanstående har ekonomiska eller 
andra intressen i emissionen.

E.5 Säljare av värdepapp-
ren, Lock-up avtal

Ej tillämplig; Erbjudandet omfattar endast nyemitterade aktier. Det förekommer inga lock-up avtal 
i samband med Erbjudandet.

E.6 Utspädningseffekt En befintlig aktieägare som väljer att inte utnyttja sina teckningsrätter till att teckna aktier 
kommer att vidkännas en maximal utspädning om cirka 95,8 procent genom Erbjudandet samt 
ytterligare cirka 37,4 procent vid fullt utnyttjande av Optionen.

E.7 Kostnader som åläggs 
investerare

Ej tillämplig; Emittenten ålägger inte investerare några kostnader i samband med Erbjudandet.

Sammanfattning av Prospektet
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Riskfaktorer

rISker relaterade tIll MetallvärdenS verkSaMhet
MakroekonoMISka förhållanden
Framtida konjunkturnedgångar, i Sverige och övriga delar 

av världen, där Metallvärden är eller kan komma att vara 

verksamt, kan påverka Bolagets verksamhet, finansiella 

ställning och rörelseresultat negativt genom en rad 

olika faktorer. Exempel på sådana faktorer är minskad 

konsumtion, minskade investeringar, kapitalmarknadens 

instabilitet samt valuta, inflations- och ränteförändringar. 

Dessa faktorer, tillsammans med ökad försiktighet hos 

såväl företag som konsumenter, vilka står utom Bolagets 

kontroll, kan leda till ytterligare ekonomisk avmattning och 

recession, vilket påverkar det affärsmässiga och ekono-

miska läget och i slutändan kan få en negativ påverkan på 

Bolagets verksamhet, finansiella ställning och rörelsere-

sultat.

efterfrågan och MarknadSacceptanS
Det finns risk att marknaden inte kommer att visa den 

efterfrågan på Metallvärdens produkter och tjänster som 

är nödvändig för att Bolagets prognoser, prisnivåer eller 

övriga förväntningar skall uppnås. Vidare finns det risk att 

marknadsmottagandet för Metallvärdens produkter och 

tjänster kan vara negativt, vilket kan hindra Bolaget från 

att vara ett lönsamt företag.

konkurrenS
Bolaget är beroende av hur framgångsrikt det står sig i 

konkurrensen med andra bolag som erbjuder produkter 

och tjänster inom återvinningsbranschen. Metallvärdens 

konkurrenter kan ha större finansiella resurser och kan 

komma att utveckla nya produkter eller tjänster som är 

mer effektiva och billigare eller vilka framstår som mer 

kostnadseffektiva än Metallvärdens tjänster.

tvISter
Rättsliga tvister innebär i sig risker för såväl förlust av 

målen som kostnader för ombud och – vid skiljeförfaran-

de – skiljenämnden. Det finns risk att tvister uppkommer 

kring avtal eller att uppkomna tvister inte kan lösas på ett 

för Bolaget fördelaktigt sätt. Metallvärden är part i tvist 

med Skatteverket. Tvisten kan åsamka Bolaget en skat-

tekostnad om cirka 3,2 MSEK. Beloppet har reserverats 

i bokslutet 2012 och 2013. Tvisten som härrör från Kilsta 

Metall före samgåendet med Metallvärdengruppen, ligger 

för närvarande i Kammarrätten för avgörande. Om Bola-

get förlorar skattetvisten mot Skatteverket ska Bolaget 

betala en tilläggsköpeskilling till Mittretur AB för förvärvet 

av M.V. Metallvärden AB motsvarande 40 procent av skat-

tekostnaden. Bolaget är även involverad i en tvist i Stock-

holms Tingsrätt om erhållande av ett borgensåtagande 

om 4 MSEK som Thomas Lindwall ingått för infriandet 

av en revers som erlagts som köpeskilling vid Bolagets 

avyttring av fastigheter. Det finns risk att Bolaget inte når 

framgång i tvisten eller att borgensmannen inte kom-

mer att infria borgensåtagandet eller eventuell lagakraft 

vunnen dom. Utöver ovanstående tvist har Metallvärden ej 

varit part i några rättsliga förfaranden under de senaste 

tolv månaderna och är inte part i tvist, rättegång, skiljeför-

farande eller annan rättslig sak, vilket beräknas få någon 

beaktansvärd betydelse för Bolagets ekonomiska resultat 

eller ställning. 

råvaruprISer
Priset på Bolagets produkter kan påverkas av priset på 

metallråvaror. Det finns en risk att framtida prisfluktua-

tioner på råvaror påverkar efterfrågan eller priset på Bo-

lagets produkter på ett negativt sätt och därmed sänker 

Bolagets intäkter och möjlighet att generera vinster till 

aktieägarna.

Investeringar i aktier är förenat med risktagande. Ett antal faktorer utanför Metallvärdens kontroll, liksom ett flertal fak-
torer vars effekter Metallvärden 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 redo-
görs för ett antal riskfaktorer som bedöms kunna påverka Metallvärdens framtidsutsikter. Riskerna är inte rangordnade 
och gör inte anspråk på att vara heltäckande. Ytterligare risker och osäkerheter som Metallvärden för närvarande inte 
känner till kan också komma att utvecklas till viktiga faktorer som påverkar Bolaget. Utöver information som framkom-
mer i Prospektet bör därför varje investerare göra en allmän omvärldsbedömning och sin egen bedömning av varje 
riskfaktor och dess betydelse för Bolagets framtida utveckling. Prospektet innehåller också framåtriktade uttalanden 
som är beroende av framtida risker och osäkerheter. Metallvärdens faktiska resultat kan utvecklas på ett annat sätt än 
vad som kan förväntas av de framåtriktande uttalanden som beskrivs nedan och på annan plats i detta Prospekt.
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ränterISk
För närvarande föreligger mycket låga räntor ur ett 

historiskt perspektiv. Hur räntan kommer att utvecklas 

över tiden går inte att förutsäga. Uppstår nya kapitalan-

skaffningsbehov och om dessa löses genom upplåning 

kommer Bolaget att belastas av ytterligare räntekostna-

der, som kan bli betydande i ett läge med högre mark-

nadsräntor.

MIljö och förorenIngar
All verksamhet som bedrivs inom koncernen kan vara 

miljöpåverkande, då den medför olika typer av utsläpp. 

Det kan vara allt från koldioxidutsläpp från fordon till rök-

gaser från smältverksamheterna. Väsentligen reducerade 

utsläppsgränser skulle kunna påverka användningen av 

materiella anläggningstillgångar. Koncernens stora an-

läggningar har koncession för sin verksamhet, varigenom 

Länsstyrelsen anger utsläppsgränser för de olika utsläpp 

som får göras. Med dagens produktion är utsläppen 

avsevärt under dessa gränser och det finns inga synbara 

tendenser till att utsläppen skulle öka eller att myndighe-

terna skulle ha anledning att sänka gränsvärdena.

På industrifastigheter finns risk för att man tidigare 

har hanterat miljöfarliga ämnen på ett sätt som kan ha 

medfört föroreningar i marken. Fastighetsägaren kan vara 

skyldig att sanera fastigheterna från sådana föroreningar. 

Som utgångspunkt ska den som har orsakat föroreningen 

betala för denna, men om den ansvarige inte kan hållas 

ansvarig kan nuvarande fastighetsägare åläggas ansvar 

för saneringskostnader.

Koncernens enda fastighetsinnehav är för närvarande de 

fastigheter i Lesjöfors som ägs av Bolagets dotterdot-

terbolag Metallvärden i Lesjöfors AB. Avseende dessa 

fastigheter är Koncernens ansvar för eventuella sane-

ringskostnader begränsat till ett belopp som avsatts på 

spärrat konto enligt överenskommelse med Länsstyrelsen 

i Värmlands län. Beloppet uppgick ursprungligen till  

2 MSEK. Av detta belopp har totalt cirka 1,1 MSEK tagits 

i anspråk för sanering. Sedan det kvarvarande belop-

pet förräntat sig är Koncernens ansvar begränsat till 1,1 

MSEK. Eventuella övriga saneringskostnader bekostas av 

Länsstyrelsen i Värmlands län.

Utöver det ovanstående finns en risk för att Bolagets 

verksamhet oavsiktligen orsakar miljöskador. Samtliga 

produktionsenheter inom koncernen har idag kontrollpro-

gram och lämnar årligen miljörapporter på sin produktion. 

Det har hittills inte funnits anledning för Bolagets styrelse 

att misstänka att miljöpåverkan kan ha skett.

beroende av nyckelperSoner
Inom Metallvärden finns ett antal nyckelpersoner vilka är 

viktiga för en framgångsrik utveckling av Bolagets verk-

samhet. Om dessa nyckelpersoner lämnar Metallvärden 

kan det få negativa konsekvenser för Bolaget. Dess-

utom är rekrytering av anställda som framgångsrikt kan 

integreras i organisationen av stor vikt för Metallvärdens 

fortsatta utveckling. Det finns risk att Bolaget inte lyckas 

rekrytera eller behålla de personer som är nödvändiga för 

att bedriva och utveckla Metallvärdens verksamhet.

produktIon
Bolaget har avancerad och tung produktionsutrustning i 

såväl Sala som Lesjöfors. Det skulle ge negativa konse-

kvenser om dessa utrustningar skulle haverera. Bolaget 

har vidtagit åtgärder vad gäller service, kontroll och 

försäkringar. 

krav på erSättnIng
Skulle Metallvärden inte uppfylla sina leveransförpliktelser 

enligt ingångna avtal kan olika krav på ersättning komma 

att riktas mot Bolaget vilket skulle kunna få en negativ in-

verkan på Metallvärdens verksamhet, finansiella ställning 

och rörelseresultat.

begränSade reSurSer
Metallvärden är ett mindre företag med begränsade 

resurser vad gäller administration och kapital. För att Bo-

laget skall kunna utvecklas som planerat är det av vikt att 

nämnda resurser disponeras på ett för Bolaget optimalt 

sätt. Det finns en risk att Metallvärden misslyckas med att 

kanalisera resurserna och därmed drabbas av finansiella 

och styrningsrelaterade problem. 

IntjänIngSförMåga och fraMtIda kapItalbehov
Det kan inte med säkerhet sägas huruvida Bolaget kan 

komma att bli vinstgivande och generera tillräckliga medel 

för framtida finansiering av sin verksamhet. Det kan vidare 

inte uteslutas att Metallvärden i framtiden måste söka 

nytt externt kapital och det finns risk att nytt kapital inte 

kan anskaffas till fördelaktiga villkor för befintliga aktieä-

gare. Om ytterligare externt kapital måste anskaffas via 

aktieemission riskerar befintliga aktieägare att bli utspäd-

da. Alternativt kan Bolaget förutom aktieemission även 

öka sin skuldsättning via lån av olika slag för att anskaffa 

finansiering. Ett misslyckande med att generera vinster i 

tillfredsställande omfattning eller ett misslyckande med 
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att lösa uppkomna finansieringsbehov kan substantiellt 

påverka Bolagets verksamhet negativt och kan i värsta 

fall även leda till företagsrekonstruktion, konkurs eller an-

nan avveckling av Bolaget.

fInanSIerIng
Det är styrelsens bedömning, under förutsättning att 

föreliggande Erbjudande genomförs och att de avyttringar 

av dotterbolag som planeras kan genomföras enligt plan, 

att Bolaget når ett tillfredställande kassaflöde i  

koncernen, att något ytterligare kapitalbehov inte förelig-

ger för Bolaget under de kommande tolv månaderna från 

Prospektets avgivande. Det finns emellertid en osäker-

hetsfaktor huruvida ett framtida kapitalbehov kommer 

uppstå. Bolagets möjlighet att tillgodose framtida kapital-

behov är i hög grad beroende av försäljningsframgångar 

och att anläggningen fungerar som avsett. Det finns risk 

att Bolaget inte kommer att kunna anskaffa nödvändigt 

kapital, om behov skulle uppstå, även om utvecklingen i 

sig är positiv. Härvid är även det allmänna marknadsläget 

för tillförsel av riskkapital av stor betydelse. Koncernen 

har vid Prospektets avgivande ett flertal kortfristiga lån 

för vilka koncernen har ställt säkerheter i form av bland 

annat pantsättning av dotterbolagsaktier och fastigheter, 

företagsinteckningar och/eller borgensåtaganden. För 

det fall att Bolaget inte kan återbetala dessa lån i tid 

finns en risk att dessa säkerheter realiseras, vilket skulle 

kunna medföra avsevärd skada för Bolagets verksamhet 

och fortsatta utveckling och därmed även för Bolagets 

aktieägare.

rISker relaterade tIll aktIen och erbjudandet
ägare Med betydande Inflytande
Efter fullföljande av Erbjudandet, på samma sätt som före 

Erbjudandet, kommer ett fåtal av Bolagets aktieägare att 

tillsammans äga en väsentlig andel av samtliga uteståen-

de aktier och röster. Följaktligen har dessa aktieägare, var 

för sig eller tillsammans, möjlighet att utöva ett väsent-

ligt inflytande på alla ärenden som kräver godkännande 

av aktieägarna, däribland utnämning och avsättning av 

styrelseledamöter och eventuella förslag till fusioner, 

konsolidering eller försäljning av samtliga eller i stort sett 

alla Metallvärdens tillgångar samt andra företagstransak-

tioner. Denna ägarkoncentration kan vara till nackdel för 

andra aktieägare, vilka kan ha andra intressen än majori-

tetsägarna. Majoritetsägare kan exempelvis fördröja eller 

förhindra ett förvärv eller en fusion även om transaktionen 

skulle gynna övriga aktieägare. Den höga ägarkoncen-

trationen kan dessutom komma att påverka aktiekursen 

negativt eftersom investerare ofta ser nackdelar med att 

äga aktier i företag med stark ägandekoncentration.

handel vId nordIc Mtf
Nordic MTF är en alternativ marknadsplats som drivs av 

NGM, Nordic Growth Market. NGM har tillstånd av Fi-

nansinspektionen att driva verksamhet som en alternativ, 

auktoriserad marknadsplats och står under inspektionens 

tillsyn. Bolag vars aktier handlas på Nordic MTF är inte 

skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, 

utan omfattas av ett mindre omfattande regelverk anpas-

sat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. En 

placering i ett bolag vars aktier handlas på Nordic MTF 

kan därför vara mer riskfylld än en placering i ett börsno-

terat bolag.

begränSad lIkvIdItet I aktIer
Historiskt har likviditeten i Metallvärdenaktien varit be-

gränsad. Det är inte möjligt att förutse hur investerarnas 

intresse för Metallvärdenaktien 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. Metallvärden 

har dock ingått ett likviditetsgarantiavtal med Mangold 

Fondkommission, i syfte att främja en god likviditet i 

aktien samt minska skillnaden mellan köp och säljkursen i 

den löpande handeln.

kurSfall på aktIeMarknaden
En investering i Metallvärden är förknippad med risk. 

Det finns risk för att aktiekursen kommer ha en negativ 

utveckling. Aktiemarknaden kan generellt gå ner av olika 

orsaker så som räntehöjningar, politiska utspel, valuta-

kursförändringar och sämre konjunkturella förutsättningar. 

Aktiemarknaden präglas även till stor del av psykolo-



15

Riskfaktorer

giska faktorer. En aktie som Metallvärdens kan påverkas 

på samma sätt som alla andra aktier av dessa faktorer, 

vilka till sin natur många gånger kan vara problematiska 

att förutse och skydda sig mot.

uteblIven utdelnIng
Till dags dato har Metallvärden inte beslutat om eller 

utbetalt någon utdelning och styrelsen avser inte att före-

slå utdelning för verksamhetsåret 2013. För närvarande 

återinvesteras eventuella vinster för att kunna expandera 

verksamheten. Tidpunkten för och storleken på eventuella 

framtida utdelningar föreslås av styrelsen. I övervägan-

det om framtida utdelning kommer styrelsen att väga in 

faktorer såsom de krav som verksamhetens art, omfatt-

ning samt risker ställer på storleken av det egna kapitalet 

samt Bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning 

i övrigt. Så länge ingen utdelning lämnas, måste eventuell 

avkastning på investeringen genereras genom en höjning 

i aktiekursen. 

fluktuatIoner I aktIekurSen för MetallvärdenaktIen
Aktiekursen för Metallvärdenaktien kan i framtiden kom-

ma att fluktuera kraftigt, bland annat till följd av kvartals-

mässiga resultatvariationer, den allmänna konjunkturen 

och förändringar i kapitalmarknadens intresse för Bolaget. 

Därutöver kan aktiemarknaden i allmänhet reagera med 

extrema kurs- och volymfluktuationer som inte alltid är 

relaterade till eller proportionerliga till det operativa utfal-

let hos enskilda bolag.

garantIavtal avSeende erbjudandet
Bolaget har ingått avtal med ett antal emissionsgaranter 

vilka har förbundit sig att teckna aktier i emissionen för 

det fall aktieägare eller andra investerare inte anmäler 

sitt intresse i Erbjudandet. Ingångna garantiavtal, tillsam-

mans med erhållna tecknings- och kvittningsförbindelser, 

motsvarar 100 procent av det totala emissionsbeloppet. 

Garanterna är medvetna om att garantiåtagandena inne-

bär en juridiskt bindande förpliktelse gentemot Bolaget 

och förpliktar sig att hålla erforderliga medel tillgängliga 

för det fall garantin skall tas i anspråk. Säkerheter om 50 

procent av garanterat belopp har inhämtats vilket väsent-

ligt minskar sannolikheten att samtliga garanter inte kan 

fullgöra sina åtaganden gentemot Bolaget på grund av 

faktorer som står utanför Metallvärdens kontroll. Uppfylls 

inte ovan nämnda garantiåtaganden kan detta få en ne-

gativ påverkan på Bolagets möjligheter att med framgång.

kvIttnIngS- reSpektIve tecknIngSförbIndelSer avSeende  
erbjudandet
Metallvärdens huvudägare och större fordringsägare har 

genom kvittnings- och teckningsförbindelser förbundit 

sig att teckna nya aktier som erbjuds genom Erbjudan-

det. Uppfylls inte ovan nämnda kvittnings- och teck-

ningsförbindelser kan detta även få en negativ påverkan 

på Bolagets möjligheter att med framgång genomföra 

Erbjudandet.
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Inbjudan till teckning av aktier i  
Metallvärden i Sverige AB (publ)
Den 10 mars 2014 beslutade extra bolagsstämma i Me-

tallvärden att öka Bolagets aktiekapital med högst  

14 688 529,56 SEK genom nyemission av högst 367 

213 239 aktier med företrädesrätt för Bolagets ak-

tieägare, det vill säga Erbjudandet. Betalning kan ske 

kontant eller genom kvittning. Den som är registrerad 

som aktieägare på avstämningsdagen den 17 mars 2014 

har företrädesrätt att för en (1) befintlig aktie teckna 23 

nya aktier till en teckningskurs om 0,07 SEK per aktie. 

Anmälan om teckning av aktier med stöd av företrädesrätt 

skall ske genom samtidig kontant betalning under tiden 

från och med den 19 mars 2014 till och med den 4 april 

2014. Teckningsrätterna är fritt överlåtbara och kommer 

att handlas på Nordic MTF från och med den 19 mars 

2014 till och med den 1 april 2014. 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 samtliga aktier i Erbjudandet inte tecknas 

med stöd av företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen 

för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av 

återstående aktier vilka tecknas utan stöd av företrädes-

rätt. Tilldelning skall i första hand ske till aktietecknare 

som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter 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 tilldelning ske till aktieägare och övriga som anmält 

intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter 

och, vid överteckning, i förhållande till tecknat belopp, och 

i den mån detta inte kan ske, genom lottning. För aktier 

som inte tecknats med stöd av företrädesrätt eller utan 

företrädesrätt enligt ovan, skall tilldelningen ske till ga-

ranter av emissionen pro rata i förhållande till garanterat 

belopp varvid åtaganden avseende kvittning ska fullgöras 

före kontanta åtaganden. 

Utöver aktierna i Erbjudandet har samma extra bolags-

stämma beslutat att bemyndiga Bolagets styrelse att, 

med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, 

besluta om ytterligare nyemission av högst 228 571 428 

aktier för det fall Erbjudandet övertecknas, det vill säga 

Optionen. Syftet med Optionen är att kunna tillgodose ett 

intresse att teckna aktier i Bolaget hos de personer som 

önskar att delta i Erbjudandet och inte erhållit tilldelning 

av samtliga av dem tecknade aktier. Optionen beskrivs 

närmre under rubrik ”Option vid överteckning” i avsnittet 

”Villkor och anvisningar” i Prospektet. Erbjudandet kom-

mer vid full teckning att tillföra Bolaget cirka 25,7 MSEK 

före avdrag för emissionskostnader som beräknas uppgå 

till cirka 3,4 MSEK samt garantiersättning som uppgår till 

cirka 1,0 MSEK. Av detta belopp avses cirka 17,5 MSEK 

betalas i form av kvittning vilket beskrivs närmre under 

rubriken ”Kvittningsrätt” i avsnittet ”Villkor och anvis-

ningar”.  

Vid fullt utnyttjande av Optionen tillförs Bolaget ytterli-

gare 16 MSEK före avdrag för emissionskostnader som 

beräknas uppgå till cirka 0,6 MSEK. En befintlig aktieä-

gare som väljer att inte utnyttja sina teckningsrätter till att 

teckna aktier kommer att vidkännas en maximal utspäd-

ning om cirka 95,8 procent genom Erbjudandet, ytterli-

gare cirka 37,4 procent vid fullt utnyttjande av Optionen. 

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier motsvaran-

de 100 procent av Erbjudandet har erhållits från befintliga 

aktieägare, fordringsägare och andra externa investerare. 

Teckningsförbindelserna fullgörs kontant motsvarande 

cirka 0,25 MSEK och i form av kvittning av fordringar 

motsvarande cirka 17,5 MSEK. Ett garantikonsortium 

har även garanterat teckning av nya aktier om cirka 7,9 

MSEK, motsvarande cirka 31 procent av Erbjudandet. 

Ersättning till garanterna utgår i form av kontant vederlag. 

För mer information, se under rubrik ”Kvittnings- respek-

tive teckningsförbindelser och emissionsgarantier ”Legala 

frågor och kompletterande information” i Prospektet. Mot 

bakgrund av ovanstående inbjuds härmed nuvarande 

aktieägare, allmänheten samt institutionella investerare till 

teckning av aktier i Metallvärden enligt villkoren i Pro-

spektet.

Stockholm den 10 mars 2014

Metallvärden i Sverige AB (publ)

Styrelsen
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Bakgrund och motiv

Metallvärden är ett miljöföretag verksamt primärt i norra 

Europa. Bolaget betjänar främst den metallurgiska 

industrin genom skrotinsamling, handel, förädling och 

omsmältning av metaller till återvunna råvaror. Bolaget 

bildades i sin nuvarande form i oktober 2010 genom att 

dåvarande Kilsta Metall AB (”Kilsta Metall”) förvärvade 

M.V. Metallvärden AB med dotterbolaget Metallvärden i 

Lesjöfors AB samt Sala Bly AB (”Metallvärdengruppen”). 

I samband med samgåendet ändrades moderbolagets 

namn till Kilsta Metallvärden AB (publ). Vid årsstämman i 

april 2012 beslutades det att moderbolagets firma skulle 

ändras till Metallvärden i Sverige AB (publ). 

Genom samgåendet fick koncernens verksamhet en 

ändrad inriktning. Verksamheterna i Metallvärdengruppen 

utgör numera den operativa verksamheten medan den 

tidigare verksamheten i Kilsta Metall har avvecklats. Sam-

gåendet med Kilsta Metall utvecklades inte som förväntat 

och bedöms ha medfört att Metallvärden fått bära opla-

nerade kostnader om cirka 12-14 MSEK under perioden 

2010-2013. Koncernen har därför haft likviditetsbrist och 

den finansiella styrkan har i rådande konjunkturläge inte 

varit tillräcklig för att medge en uthållig satsning på olika 

segment inom metallåtervinning. Detta har medfört att 

produktionen i dotterbolaget Metallvärden i Lesjöfors AB 

samt handelsverksamheten i M.V. Metallvärden AB från 

november månad 2012 till den 3 respektive 12 december 

2013 befunnit sig i företagsrekonstruktion. 

För att förbättra den finansiella ställningen har rörel-

sen i tidigare dotterbolaget Z-skrot AB och den mobila 

fragmenteringsutrustningen samt fastigheter från gamla 

Kilsta Metall avyttrats. Verksamheten i det tidigare dot-

terbolaget Falu Bildemontering och Skrothandel AB har 

delats upp i två separata bolag: Falu Skrot- och Metall-

handel AB och Falu Bildemontering & Skrothandel AB. 

Avsikten är att dessa dotterbolag ska avyttras (helt eller 

delvis) alternativt ingå som en del i en strukturaffär vilket 

ytterligare kommer förstärka den finansiella ställningen i 

koncernen. 

Metallvärdens vision är att på sikt vara ett återvinnings-

företag med fokusering på metaller och andra insatsråva-

ror för den metallurgiska industrin i norra Europa. Visio-

nen kommer att förverkligas dels genom utveckling av 

befintlig verksamhet och dels på sikt genom investeringar 

i andra processlinjer som kompletterar den nuvarande 

verksamheten.

Styrelsen gör bedömningen att det befintliga rörel-

sekapitalet för Metallvärden inte är tillräckligt för att 

täcka de aktuella behov som Bolaget har de kommande 

tolv månaderna från Prospektets avgivande. Styrelsens 

bedömning är vidare att det befintliga rörelsekapitalet för 

Kontroll av blytråd, Sala Bly
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Bakgrund och motiv

det fall Erbjudandet inte blir fulltecknat inte räcker för drift 

av rörelsen. Bedömningen är att underskottet av rörel-

sekapital är cirka 3,8 MSEK och att detta uppstår i april 

månad 2014. Styrelsen bedömning är att Metallvärden 

dels måste stärka sin balansräkning genom att befintliga 

skulder omvandlas till eget kapital, dels måste stärka sitt 

rörelsekapital för att åter kunna starta upp verksamhe-

ten i dotterbolagen Metallvärden i Lesjöfors AB och M.V 

Metallvärden AB. På sikt erfordras även ett visst kapital 

för kostnadsbesparande investeringar i produktionsutrust-

ning. Det totala kapitalbehovet har beräknats till cirka 

25,7 MSEK. Styrelsen har därför beslutat att genomföra 

den förstående nyemissionen, det vill säga Erbjudandet, 

tillsammans med Optionen som ger rätt att teckna aktier 

under mars månad 2014 för att tillföra Bolaget nödvändigt 

rörelsekapital och ekonomiska medel. Erbjudandet till-

sammans med full teckning i Optionen kommer maximalt 

att ge Metallvärden nedanstående ekonomiska medel 

före avdrag för emissionskostnader och garantiersättning: 

Likvid Kostnader

Erbjudandet 25,7 -4,4*

Optionen 16,0 -0,6

Totalt 41,7 -5,0

*Inklusive garantiersättning om cirka 1 MSEK

Som åskådliggörs i tabellen kommer Erbjudandet att 

tillföra Metallvärden cirka 25,7 MSEK före avdrag för 

emissionskostnader. Av 25,7 MSEK kommer cirka  

17,5 MSEK att kvittas i Emissionen vilket beskrivs närmre 

under rubriken ”Kvittningsrätt” i avsnittet ”Villkor och an-

visningar”. Således kommer Erbjudandet att kunna tillföra 

Bolaget cirka 8,2 MSEK i likvida medel före emissions-

kostnader. Det kapital som tillförs koncernen i form av 

likvida medel som följd av Erbjudandet kommer i fallande 

prioritetsordning att användas till (i) Återbetalning av 

bryggfinansiering 3,2 MSEK (ii) finansiering av rörelseka-

pital i Metallvärden i Lesjöfors AB och M.V Metallvärden 

AB om cirka 0,6 MSEK. Genom tillskottet av 0,6 MSEK  

bedömmer Bolaget att verksamheten i dessa bolag kan 

drivas utan ytterligare tillskott i tolv månader. Om Erbju-

dandet, trots utställda garantiåtaganden inte tecknas i 

tillräcklig utsträckning behöver Bolaget söka alternativa 

finanseringsmöjligheter, såsom lånefinansiering. Det är 

inte säkert att Bolaget lyckas säkerställa alternativ finan-

siering. Det finns en risk att utebliven finansiering eller 

misslyckade åtgärder resulterar i att Bolaget försätts i re-

konstruktion eller, i värsta fall, konkurs. Utöver Erbjudan-

det har den extra bolagsstämman även beslutat bemyn-

diga styrelsen att fatta beslut om Optionen för att täcka 

en eventuell överteckning av Erbjudandet. Om Optionen 

utnyttjas fullt ut tillför den Metallvärden ytterligare högst 

cirka 16 MSEK före emissionskostnader. Denna likvid 

kommer i så fall att i fallande prioritetsordning att använ-

das till (i) kostnadsbesparande investering i form av en ny 

balpress i Metallvärden i Lesjöfors AB cirka 2,0 MSEK. (ii) 

skapa finansiell flexibilitet att undersöka möjligheten till 

delta i strukturaffärer.  

Bolagets huvudsakliga motiv till det förestående Erbju-

dandet är således att återstarta verksamheten i dotterbo-

lagen samt skapa bättre finansiella förutsättningar.

Att Bolagets större fordringsägare har förbundit sig att 

kvitta en betydande del i Erbjudandet är ett välkommet 

förtroendebesked och det är styrelsens förhoppning att 

även aktieägare i Metallvärden vill medverka i Erbjudan-

det, och potentiellt även i Optionen, och därmed också 

vara med och bidra till Bolagets utveckling. 

Under förutsättning att föreliggande Erbjudande 

genomförs eller att Bolaget når ett tillfredställande kas-

saflöde i koncernens operationella verksamhet och att de 

planerade avyttringarna av dotterbolag också kan genom-

föras enligt plan i närtid, bedömer styrelsen för Metallvär-

den i dagsläget att inget ytterligare kapitalbehov förelig-

ger för Bolaget under de kommande tolv månaderna 

från Prospektets avgivande. Om Metallvärden ej erhåller 

fullständig emissionslikvid kommer Bolaget i första hand 

att prioritera att återbetala bryggfinansiering.

I övrigt hänvisas till detta Prospekt, vilket har upprättats 

av styrelsen i Metallvärden med anledning av Erbjudandet. 

Styrelsen för Metallvärden är ansvarig för innehållet i Pro-

spektet. Härmed försäkras att styrelsen har vidtagit alla 

rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgif-

terna i Prospektet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer 

med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat 

som skulle kunna påverka dess innebörd.

Stockholm den 10 mars 2014

Metallvärden i Sverige AB (publ)

Styrelsen
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ErbjudandEt
Den 10 mars 2014 beslutade en extra bolagsstämma i 

Metallvärden att öka Bolagets aktiekapital med högst 14 

688 529,56 SEK genom nyemission av högst 367 213 

239 aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare, 

det vill säga Erbjudandet. I detta avsnitt anges villkor och 

anvisningar för Erbjudandet. Styrelsen har inte förbehållit 

sig rätten att dra in Erbjudandet permanent eller tillfälligt.

FörEträdEsrätt till tEckning
Den som på avstämningsdagen den 17 mars 2014 är 

registrerad som aktieägare i Metallvärden äger företrä-

desrätt att för en (1) befintlig aktie i Metallvärden teckna 

tjugotre (23) nya aktier.

tEckningsrättEr
Aktieägare i Metallvärden erhåller en (1) teckningsrätt för 

vardera, på avstämningsdagen, innehavd aktie. Det krävs 

en (1) teckningsrätt för teckning av tjugotre (23) nya 

aktier.

tEckningskurs
Teckningskursen uppgår till 0,07 SEK per aktie. Courtage 

utgår ej. Teckningskursen är fastställd av styrelsen utifrån 

marknadspriset på aktien, rådande marknadsläge samt 

verksamhetens historiska utveckling.

avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden för rätt till delta-

gande i nyemissionen är den 17 mars 2014. Sista dag för 

handel i aktien inklusive rätt till deltagande i Erbjudandet 

med företrädesrätt är den 12 mars 2014. Första dag för 

handel i aktien exklusive rätt till deltagande i Erbjudandet 

med företrädesrätt är den 13 mars 2014.

tEckningstid
Teckning av aktier skall ske under perioden från och med 

den 19 mars 2014 till och med den 4 april 2014. Efter 

teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter 

ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade tecknings-

rätter kommer, utan avisering från Euroclear Sweden, att 

bokas bort från VP-kontot. Styrelsen i Metallvärden äger 

rätt att förlänga teckningstiden. För det fall beslut om för-

längning av teckningstiden fattas skall Bolaget informera 

marknaden om detta senast den 4 april 2014.

HandEl mEd tEckningsrättEr
Handel med teckningsrätter äger rum under perioden 

från och med den 19 mars 2014 till och med den 1 april 

2014 på Nordic MTF. 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 4 april 2014 eller säljas 

senast den 1 april 2014 för att inte bli värdelösa. Den 

aktieägare som inte använder erhållna teckningsrätter för 

teckning av aktier kommer under aktuella förutsättningar 

att få vidkännas en utspädning av sitt aktieinnehav. Erbju-

dandet medför vid fullteckning en ökning av antalet aktier 

i Bolaget från 15 965 793 aktier till 383 179 032 aktier, 

motsvarande en ökning om cirka 2 300 procent. För de 

aktieägare som avstår att teckna aktier i det föreliggande 

Erbjudandet uppstår en utspädningseffekt om cirka 95,8 

procent av aktiekapitalet i Bolaget efter Erbjudandet, 

samt en utspädningseffekt om ytterligare cirka 37,4 pro-

cent vid fullt utnyttjande av Optionen.

EmissionsrEdovisning ocH anmälningssEdlar
dirEktrEgistrEradE aktiEägarE
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på 

ovan nämnd avstämningsdag är registrerade i den av 

Euroclear Sweden för Bolagets räkning förda aktieboken, 

erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande 

inbetalningsavi från Euroclear Sweden, särskild anmäl-

ningssedel, informationsbrev och en informationsfolder.

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 Metallvärden är förval-

tarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller var-

ken emissionsredovisning eller särskild anmälningssedel, 

dock kommer en informationsfolder och ett informations-

brev att utskickas. Teckning och betalning skall då istället 

ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.
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tEckning mEd stöd av FörEträdEsrätt
Teckning med stöd av teckningsrätter sker genom 

samtidig kontant betalning, eller, såvitt avser kvittning, 

på teckningslista, i båda fallen senast den 4 april 2014. 

Teckning och betalning ska ske i enlighet med något av 

nedanstående två alternativ: 

1) Förtryckt inbEtalningsavi Från EuroclEar
I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teck-

ningsrätter utnyttjas för teckning av aktier ska den 

förtryckta inbetalningsavin från Euroclear användas som 

underlag för anmälan om teckning genom betalning. Den 

särskilda anmälningssedeln ska därmed inte användas.

Inga tillägg eller ändringar får göras i den på  

inbetalningsavin förtryckta texten.

Observera att teckning är bindande.

2) särskild anmälningssEdEl
I det fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras eller om 

aktieägaren av andra skäl avser att utnyttja ett annat antal 

teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta 

inbetalningsavin från Euroclear ska ”Särskild anmälnings-

sedel” användas. Anmälan om teckning genom betalning 

ska ske i enlighet med de instruktioner som anges på 

den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbe-

talningsavin från Euroclear ska därmed inte användas. 

Särskild anmälningssedel kan beställas från Mangold via 

telefon, e-post eller laddas ned från hemsidan. Särskild 

anmälningssedel ska vara Mangold tillhanda senast kl. 

15.00 den 4 april 2014. Eventuell anmälningssedel som 

sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista 

teckningsdagen. Endast en anmälningssedel per person 

eller firma kommer att beaktas. I det fall fler än en anmäl-

ningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att 

beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmäl-

ningssedel kan komma att lämnas utan avseende. 

Observera att teckning är bindande.

Mangold Fondkommission AB

Ärende: Metallvärden

Box 55691

102 15 Stockholm

Besöksadress: Engelbrektsplan 2 

E-mail: emissioner@mangold.se

Telefon: 08-503 015 50

Telefax: 08-503 015 51 

Hemsida: www.mangold.se

3) kvittning
Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter, såvitt 

avser aktier som betalas genom kvittning, skall ske på 

teckningslista under tiden från och med den 19 mars 

2014 till och med den 4 april 2014. Betalning genom 

kvittning skall ske i samband med teckning.

Observera att teckning är bindande.

tEckning utan stöd av tEckningsrättEr
För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av 

teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av 

aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Sådan till-

delning ska ske enligt följande:  

 I första hand ska sådan tilldelning ske till dem som 

tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om 

tecknaren var aktieägare per avstämningsdagen eller inte, 

och, vid överteckning, i förhållande till det antal tecknings-

rätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i 

den mån detta inte kan ske, genom lottning. 

 I andra hand ska sådan tilldelning ske till övriga som 

tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, för det fall 

dessa inte kan erhålla full tilldelning ska 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 ska sådan tilldelning ske till garanter med 

fördelning i förhållande till ställda garantiutfästelser och, 

om detta inte är möjligt, genom lottning. Åtaganden 

avseende kvittning ska härvid fullgöras före kontanta 

åtaganden.

 Intresseanmälan att teckna aktier utan stöd av teck-

ningsrätter ska göras på ”Anmälningssedel för teckning 

utan stöd av teckningsrätter” som ifylls, undertecknas och 

därefter skickas eller lämnas till Mangold med kontakt-

uppgifter enligt ovan. Anmälningssedeln kan beställas 

från Mangold via telefon, e-post eller laddas ned från 

hemsidan. Anmälningssedeln kan även fyllas i och skickas 

in elektroniskt till Mangold via hemsidan. Anmälnings-

sedeln kan även laddas ned från Metallvärdens hemsida. 

Intresseanmälan att teckna aktier utan stöd av tecknings-

rätter ska ske under samma tidsperiod som teckning av 

Villkor och anvisningar
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aktier med stöd av teckningsrätter, det vill säga under 

perioden 19 mars - 4 april 2014.

Anmälningssedeln ska vara Mangold tillhanda senast 

kl. 15.00 den 4 april 2014. Eventuell anmälningssedel 

som sänds med post bör därför avsändas i god tid före 

sista teckningsdagen. Endast en anmälningssedel per 

person eller firma kommer att beaktas. För det fall fler 

än en anmälningssedel insändes kommer enbart den 

sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld 

anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. 

Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av 

avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet med anvis-

ningarna på denna. Meddelande utgår endast till dem som 

erhållit tilldelning.

Observera att anmälan är bindande.

utländska aktiEägarE
Aktieägare vilka är bosatta utanför Sverige (avser dock 

ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, Japan, Hong Kong, 

Sydafrika, Nya Zeeland och Australien) och vilka äger 

rätt att teckna i nyemissionen, kan vända sig till Mangold 

Fondkommission per telefon enligt ovan för information 

om teckning och betalning.

bEtalda ocH tEcknadE aktiEr (”bta”)
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear Swe-

den 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 aktierna i Erbjudandet blir 

registrerade 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 VP-systemet. BTA 1 kommer att 

omvandlas till aktier så snart en första eventuell delre-

gistrering 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 denna 

del har registrerats hos bolagsverket vilket beräknas ske 

i slutet av vecka 17, 2014. Om bolaget finner det fördel-

aktigt kan även ytterligare serier av BTA att utfärdas. 

Aktieägare vilka har sitt aktieinnehav registrerat via depå 

hos bank eller fondkommission erhåller information från 

respektive förvaltare.

HandEl mEd bta
Handel med BTA kan ske på Nordic MTF från och med 

den 19 mars 2014 till dess att aktierna i Erbjudandet re-

gistrerats hos Bolagsverket. För det fall delregistrering av 

Erbjudandet sker och flera serier av BTA utfärdas kommer 

dessa serier inte att handlas samtidigt på Nordic MTF. Det 

finns ingen garanti för att samtliga serier av BTA kom-

mer tas upp till handel. Slutlig registrering beräknas ske i 

slutet av vecka 17, 2014.

lEvErans av aktiEr
Så snart aktiekapitalökningen har registrerats hos Bo-

lagsverket, vilket beräknas ske i slutet av vecka 17, 2014, 

omvandlas BTA till aktier utan särskild avisering från Eu-

roclear Sweden. Dock kan delregistrering av Erbjudandet 

komma att ske hos Bolagsverket. För de aktieägare vilka 

har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer informa-

tion från respektive förvaltare.

rätt till utdElning
De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första 

gången på den avstämningsdag för utdelning som infal-

ler närmast efter det att nyemissionen har registrerats 

hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos 

Euroclear. 

notEring
Metallvärden är ett till Euroclear Sweden anslutet avstäm-

ningsbolag vilket innebär att samtliga aktier är konto-

förda av Euroclear Sweden. Adress till Euroclear Sweden 

återfinns i avsnittet ”Adresser” i Prospektet. Aktierna i 

Metallvärden är upptagna för handel i svenska kronor på 

Nordic MTF och handlas med kortnamnet METV MTF och 

ISIN-kod SE0002092361. Aktien handlas i poster om 1 

aktie. Efter att Erbjudandet registrerats hos Bolagsverket 

kommer de nyemitterade aktierna att listas på Nordic 

MTF, vilket beräknas ske i slutet av vecka 17, 2014. 

oFFEntliggörandE av utFallEt av EmissionEn
Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats och 

senast omkring den 9 april 2014 kommer Bolaget att 

offentliggöra utfallet av Erbjudandet. Offentliggörandet 

kommer att ske genom pressmeddelande och finnas 

tillgängligt på Bolagets hemsida.
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allmänt om tEckning ocH tilldElning
Styrelsen äger inte rätt att avbryta Erbjudandet och har 

inte heller rätt att sätta ned det antal aktier som en teck-

ning med stöd av teckningsrätter avser. Anmälan om teck-

ning 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 också lämnas utan beaktande.

kvittningsrätt
Betalning kan, utöver kontant betalning, ske genom kvitt-

ning av fordran. Anders Rylander Investment AB, Metodo 

AS, Wilhelm Rosenlund, Claes Österlin, Zeidler Konsult 

AB, Advanced Software Design Wallmark AB, Svea 

Lands S.A., Roger Persson, Mittretur AB, Björn Grufman 

och Lars Ransgart Management AB har per dagen för 

detta Prospekt, fordringar mot Metallvärden uppgående 

till cirka 17,5 MSEK. Styrelsen bedömer att det är till 

fördel för Bolaget att dessa fysiska och juridiska personer 

får teckna aktier i Erbjudandet genom kvittning av sin 

fordran på Bolaget till ett maximalt belopp om cirka 17,5 

MSEK. En komplett lista över respektive fordringsägares 

fordran mot bolaget återfinns under rubriken ”Kvittnings- 

respektive teckningsförbindelser och emissionsgarantier” 

i avsnittet ”Legala frågor och kompletterande information”

option vid övErtEckning
Utöver aktierna i Erbjudandet har den extra bolagsstäm-

man beslutat att bemyndiga Bolagets styrelse att, med 

eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, 

besluta om ytterligare nyemission av högst 228 571 428 

aktier för det fall Erbjudandet övertecknas, det vill säga 

Optionen. Syftet med Optionen är att kunna tillgodose ett 

intresse att teckna aktier i Bolaget hos de personer som 

önskar att delta i Erbjudandet och inte erhållit tilldelning 

av samtliga av dem tecknade aktier. Tilldelning skall i 

första hand ske till de som tecknat aktier med stöd av 

teckningsrätter i Erbjudandet. Teckningskursen skall vara 

0,07 SEK. Optionen kan komma att genomföras, helt 

eller delvis, för det fall att överteckning i Erbjudandet sker 

i sådan omfattning att styrelsen bedömer det lämpligt. 

Optionen kan komma att medföra en ökning av aktiekapi-

talet i Bolaget om högst 9 142 857,12 SEK, motsvarande 

en utspädning om maximalt cirka 37,4 procent av Bola-

gets aktiekapital och totala röstetal utöver utspädningen i 

Erbjudandet om 95,8 procent. Grunden för teckningskur-

sens bestämmande är den emissionskurs som gäller för 

Erbjudandet. 

Villkor och anvisningar

Fyllning av flytande bly i blypress
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Bästa aktieägare,

Det råder en ökad medvetenhet i alla delar av vårt 

samhälle om att vi på ett betydligt mer effektivt sätt än 

idag kommer att behöva ta till vara jordens resurser för 

att kunna skapa ett ekologiskt hållbart samhälle för våra 

kommande generationer. Utnyttjandet av ändliga råvaror 

måste optimeras och framställning av råvaror baserat på 

dessa måste minimeras – återvinning och energihushåll-

ning måste bli en självklarhet i alla delar av vårt samhälle.

Ökade krav på återvinning kommer att ställa ökade 

krav på branschens alla aktörer – ökade krav på kompe-

tens, krav på certifiering, etc. Detta i sin tur leder till att 

branschen som helhet står inför en strukturförändring 

och sannolikt en konsolidering. Det faktum att många 

mindre aktörer dessutom i dagsläget ägs och leds av en 

äldre generation där inte alltid den yngre generationen 

står beredda att ta över ansvaret kommer att leda till att 

strukturrationaliseringen påskyndas ännu mer.

Slutsatsen av ovanstående utveckling är att detta i hög 

grad kommer att gynna en framtida positiv utveckling av 

såväl branschen som Metallvärden. Ytterligare en aspekt 

värd att nämna då det gäller återvinning är den reduk-

tion i utsläpp av växthusgaser som återvinning medför 

i jämförelse med produktion av olika insatsvaror från 

jungfrulig råvara vilket också gynnar såväl branschen som 

Metallvärden.

Den förändringsprocess som inleddes i Metallvärden 

efter samgåendet med dåvarande Kilsta Metall har inte 

kunnat genomföras i enlighet med våra förväntningar vid 

samgåendet. Avvecklingen av vissa betydande tillgångar 

har tagit ofantligt lång tid att genomföra. Dessutom har 

i ett par fall där vi lyckats avyttra tillgångar ytterligare 

problem skapats då köparen inte kunnat betala överens-

kommen köpeskilling.

De betydande likviditetstillskott som vi hade beräknat 

skulle bli ett resultat av avveckling av tillgångarna i Kilsta 

Metall har inte kunnat förverkligas vilket lett till att vi 

under det senaste året har plågats av en kronisk likvidi-

tetsbrist och som lett till att vi inte har haft rörelsekapital 

för att utveckla de kärnverksamheter som nu finns i 

koncernen.

Hur ser då framtidsutsikterna ut för koncernen? Den 

föreslagna företrädesemissionen skapar förutsättningar 

dels för en rejäl bantning av koncernens balansräkning 

– skuldbördan minskar med cirka 17,5 MSEK och dels 

ett tillskott av nytt kapital på drygt 8 MSEK före emis-

sionskostnader. Det nya kapitaltillskottet kommer i första 

hand att användas för att utveckla de dotterbolag som har 

goda förutsättningar att uppvisa lönsamhet – Metallvär-

den i Lesjöfors med sin återvinningsprocess för aluminium 

och Sala Bly med sin förädlingsprocess av återvunnen 

blyråvara. Dessutom avser vi att – när vi har återvunnit 

lönsamhet och positivt kassaflöde – att bygga ut verk-

samheten i Lesjöfors med en processlinje för framställ-

ning av skrotbaserade mikro- och ferrolegeringar.

Metallvärden har goda förutsättningar att utvecklas 

steg för steg och med god lönsamhet. Vi ska fortsätta 

att bygga en återvinningskoncern som kan erbjuda ett 

spektrum av återvunna råvaror och andra insatsråvaror till 

den metallurgiska industrin i Norden. På längre sikt kom-

mer den bransch- och strukturutveckling som beskrivs 

ovan gynna vår verksamhet och ge oss tillfälle att vara en 

aktiv spelare i den förändringsprocess som vår industri 

står inför.

Det är min förhoppning att Du som investerare – trots 

de svåra tider som vi som vi tvingats genomlida – fortsatt 

tror på de framtidsutsikter som speglas i vårt prospekt 

och att Du vill ta denna möjlighet att delta i den föreslag-

na emissionen. 

Välkommen att teckna aktier i Metallvärden!

Björn Grufman, VD

VD har ordet
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Åtvervinningsindustrin
För att uppnå det ekologiskt hållbara samhälle som är en 

nödvändighet för framtida generationer och som också 

är en vision som delas av såväl politiker som världsmed-

borgare, måste utnyttjandet av ändliga råvaror optimeras 

och framställning av råvaror baserat på ändliga resurser 

minimeras. Detta innebär att återvinning av råvaror måste 

prioriteras och energihushållning i alla delar av samhället 

bli en självklarhet. 

Politikerna har mer och mer börjat hörsamma dessa 

krav – på såväl nationell som internationell nivå pågår ett 

intensivt arbete med att genom lagar, förordningar och 

direktiv skapa regelverk som stimulerar till ett framtida 

ekologiskt hållbart samhälle. 

Inom den EU har dessa frågor sedan länge stått högt 

på dagordningen och EU har jämfört med andra delar av 

världssamfundet varit en föregångare vad avser att skapa 

förbättrade regelverk i dessa avseenden. Ett väsentligt 

steg togs i och med att Europaparlamentet och EU:s 

ministerråd i november 2008 antog vad som i dagligt tal 

kallas Avfallsdirektivet (”Waste Framework Directive”, 

2008/98/EG). 

Direktivets övergripande syfte är att definiera och fast-

ställa det rättsliga ramverket för hantering av avfall inom 

gemenskapen.

I direktivet fastslås bl.a. en avfallshierarki där priorite-

ring vad avser förebyggande och hantering av avfall alltid 

skall ske så att optimal återvinning av råvaror kan ske. 

Direktivet innehåller också ett ramverk för att kunna 

definiera när avfall upphör att vara avfall och övergår till 

att vara ”återvunnen råvara”. Nämnda definitioner kommer 

att medföra att endast certifierade återvinningsföretag 

har rätt att hantera återvinningsprocesser som syftar till 

att tillvarata avfall och förädla detta till återvunnen råvara. 

Arbetet med att ta fram exakta kriterier för när avfall 

upphör att vara avfall har pågått sedan ett par år tillbaka. 

Kriterier finns definierade för vissa metallfraktioner, 

kriterier för andra fraktioner som t.ex. papper och glas är 

under utarbetande. 

Avfallsdirektivet håller på att implementeras steg för 

steg i de olika medlemsländerna. I Sverige lämnade den 

s.k. Avfallsutredningen sitt betänkande för snart ett år 

sedan. Baserat på denna utredning kan en proposition 

förväntas inom en inte alltför avlägsen framtid. 

EU-kommissionen har också tagit ytterligare ett initiativ 

i vad som kallas ”Raw Materials Initiative” – en publika-

tion som drar upp riktlinjerna för gemenskapens strategi 

för att säkerställa råvarutillgången för Europeisk industri. 

Inom ramen för Raw Materials Initiative konstateras bland 

annat att Europa i hög grad är beroende av import av 

bland annat metallråvara. Detta gäller särskilt ”hightech 

metals” som kobolt, platina och sällsynta jordmetaller, vilka 

metaller är av avgörande betydelse för tekniskt avancera-

de produkter och för vilka det i dagsläget inte finns några 

substitutmaterial. 

Den presenterade strategin omfattar många aspekter 

– från åtgärder för att säkerställa tillgång på världsmark-

naden av råvaror, ökad användning av återvunna råvaror 

och utökad forskning för att på sikt effektivisera alla 

delar av råvaruanvändningen. Rapporten betonar vikten 

av föreslagna åtgärder – dessa är en förutsättning för att 

EU skall kunna bibehålla och utveckla sin konkurrenskraft 

och indirekt även på den framtida sysselsättningen inom 

gemenskapens medlemsländer. 

Inom ramen för EU:s strategi finns också initiativ att 

avsätta väsentliga resurser för att främja forskning och 

utveckling med målet att utveckla återvinningsprocesser.

Den svenska regeringen har i ett yttrande i januari 

2011 förklarat att man ställer sig bakom Raw Materials 

Initiative och att man avser att arbeta aktivt för att imple-

mentera de förslag som presenterats i rapporten. 

De ökande kraven på återvinning, ett utökat produ-Förhindra att avfall uppstår

Minimering av avfall

Återanvändning

Material återvinning

Energi återvinning

Deponi

Bättre

Sämre
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centansvar samt regler för hur återvinningsprocesserna 

skall gå till kommer att på sikt kraftigt påverka återvin-

ningsindustrin. Kraven på certifiering för hantering och 

omklassificering av återvunna råvaror kommer att bidra till 

en fortsatt omstrukturering av branschen. Även behovet 

av kunskap inom olika delar av återvinningskedjan kom-

mer att öka vilket i sin tur kommer att ställa krav på att 

utbildningssystemet tar sitt ansvar och erbjuder kvalifice-

rad utbildning och inte minst forskning. Kraven bidrar på 

sikt mot att visionen om ett ekologiskt hållbart samhälle 

kan förverkligas.

Handel ocH prissättning av aluminium ocH bly
Råvaruhandeln har under de senaste 100 - 150 åren 

utvecklats till att idag vara en global och transparent 

marknad. En stor del av de metallurgiska råvarorna 

handlas i handelscentra i London, inte minst på LME 

(London Metal Exchange). Mängder av metallurgiska 

produkter, bland annat återvunna metaller (skrot) handlas 

mer frekvent i London än i andra metropoler. Detta gör att 

goda förbindelser med handelshusen i London är en viktig 

förutsättning för att ha tillgång till ett bra informationsnät. 

Metallvärden har sedan nästan 20 år haft mycket goda 

förbindelser med dessa handelshus och med en mängd 

av de mer betydelsefulla mäklarna på LME.

Även om all metallhandel är lokal eller åtminstone 

regional, så är det ett världsmarkandspris som styr 

prisbildningen. Så snart för stora avvikelser sker regio-

nalt uppstår snabbt en arbitragehandel och marknaden 

korrigeras.

I grunden är det utbud och efterfrågan som styr pris-

bildningen men olika förväntningar som uppstår vid po-

litiska förändringar i olika regioner, eller t o m väderleks-

förhållanden, kan påverka prisbildningen på olika metaller. 

I dag har mycket av prisbildningen sina rötter i Asien, 

främst i Kina. Det är den sydostasiatiska ekonomiska 

utvecklingen som gjort att Kina idag är världens främsta 

konsument av metallurgiska råvaror. Många av metallerna 

produceras lokalt, och är där världsdominerande, men ett 

antal metaller måste importeras. 

Priserna på de olika metallerna ligger till grund för 

priserna på de återvunna metallerna, d v s skrotet. Det 

finns alltid en korrelation mellan primärmetallpriset och 

skrotpriset även om den kan variera något. Baspriset på 

de flesta metaller och legeringar går att finna i en mängd 

olika publikationer, men variationen mellan dessa primära 

noteringar och dess återvunna skrotsubstitut är tillgäng-

liga i den dagliga fysiska handeln. Därför är det viktigt för 

Metallvärden att vara aktivt informerad om denna mark-

nad. 

branscHstruktur
Traditionellt har restproduktsindustrin definitionsmässigt 

delats upp i två branscher:

•	 Återvinningsbranschen som i första hand har koncen-

trerat sin verksamhet mot insamling av återvinningsbara 

restprodukter, bearbetning av de insamlade fraktioner-

na och leverans som återvunnen råvara till olika typer av 

förbrukande verk och tillverkare.

•	 ”Waste Management”-branschen som fokuserat på 

insamling av alla typer av avfall, inklusive hushållssopor. 

Vissa fraktioner har distribuerats till återvinning medan 

stora mängder har gått till förbränning och deponi. 

Utvecklingen i framtiden med krav på ökad återvinning 

i kombination med att de industrier där stora mängder 

avfall genereras kommer att kräva att en och samma 

partner tar hand om alla avfallsfraktioner, vilket kom-

mer att resultera i att återvinningsbranschen och ”waste 

management”-branschen kommer att växa samman.

Många aktörer inom dagens skrotbransch kommer att 

tvingas bygga upp sin kompetens kring bearbetning och 

förädling av insamlat avfall för att därigenom kunna leve-

rera ”återvunnen råvara” enligt definitionerna i avfallsdi-

rektivet. Det är troligt att den traditionella skrothandlaren 

kommer fortsatt att ha en roll som en lokal insamlings-

organisation och kunna betjäna sina kunder med att ta 

hand om fler avfallsfraktioner och därefter leverera vissa 

delfraktioner till de förädlande kollegorna.

Det faktum att en mycket stor del, närmare 50 procent, 

av det förädlingsvärde som dessa branscher i dagsläget 

genererar, består av transportkostnader vilket också 

kommer att driva utvecklingen mot effektivare insamlings-

system. På sikt kommer logistiklösningarna att spela en 

avgörande roll för branschens utveckling - lastbärare för 

standardiserade enhetslaster kommer att utvecklas och 

medföra att många fraktioner som idag transporteras 

med speciallastbilar kommer att kunna fraktas som styck-

egods till betydligt lägre fraktkostnad och med minskad 

grad av ”tomkörning” som resultat.

Marknadsöversikt
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marknaden i sverige
Den metallåtervinnande återvinningsindustrin i Sverige 

samlar varje år en cirka 3 miljoner ton skrot. Den övervä-

gande volymen av denna mängd, mellan 75 – 85 procent, 

utgörs av s.k. låglegerat skrot. Resterande volym utgörs 

framförallt av rostfritt stål samt basmetaller som koppar, 

aluminium, etc.

Av den totala insamlade volymen utgörs cirka 2/3 av 

”nytt skrot”, dvs. skrot som genereras i samband med 

industrins tillverkningsprocesser. Detta skrot är oftast 

väl definierat i sin sammansättning och kan utan vidare 

förädling levereras tillbaka till ett stålverk som har en 

tillverkningsprocess som liknar den som ursprungligen 

ägde rum. 

Resterande volymer kommer från utrivningar av exem-

pelvis byggnader och industriutrustning samt insamling 

från alla delar av samhället.

Av de insamlade skrotvolymerna konsumeras drygt en 

tredjedel inom Sverige och nästa 2/3 exporteras. Under 

senare år har värdemässigt stora mängder skeppats till 

bland annat Kina och Turkiet.

Samtidigt som det alltså sker en stor export, importeras 

stora mängder rostfritt material för att täcka de svenska 

stålverkens behov – det inhemska skrotet täcker inte mer 

än cirka 15 procent av dessa stålverks behov.

aktörer
Den klart dominerande aktören i återvinningsindustrin är 

Stena Recycling, ett dotterbolag i Stena Metallkoncer-

nen. Generellt sett har Stena en dominerande position 

och kontrollerar uppskattningsvis cirka 2/3 av den totala 

svenska skrotmarkanden. Inom vissa specialistområden, 

exempelvis inom segmentet rostfritt stål, uppskattas Ste-

nas andel vara betydligt lägre.

Stenas dominerande position innebär dock inte att man 

behärskar hela insamlings- och förädlingskedjan utan 

man är beroende av många mindre skrothandlare som 

underleverantörer. 

Av dessa underleverantörer och också bland verkstads-

industrin skulle antagligen ett bra alternativ välkomnas. 

Då Stena har ett betydligt bättre pris än konkurrenterna 

vid försäljning till stålverkens inköpskartell JBF (Järn-

bruksförnödenheter) kommer dock i stort sett alla konkur-

renter till korta i prisdiskussionen. 

En annan betydande aktör i Sverige är Kuusakoski som 

har en klart dominerande position på sin hemmamarknad 

Finland men som inte har lyckats så bra i övriga Norden. 

Andra aktörer som relativt nyligen har etablerats in inom 

skrotsegmentet återfinns IL-Retur som har sitt ursprung i 

och ägs av pappersindustrin samt ”waste management”-

företaget Ragn-Sells, som i vissa delar av landet har en 

stark position i segmentet hushållsavfall. 

Därutöver finns i branschen en handfull mer eller 

mindre regionala medelstora skrothandlare och till sist 

dessutom ett stort antal små lokala handlare, vilka oftast 

arbetar som underleverantörer till övriga industrin.

Metallvärden har idag en endast liten egen insamling 

via anläggningarna i Falun och Lesjöfors. Metallvärdens 

fokus ligger i stället på en hög förädlingsgrad i form av 

återvinning och bearbetningen av insatsråvara eller halv-

fabrikat till industrin i stort.

Marknadsförutsättningarna inom Metallvärdens spe-

cialistområden beskrivs närmare i samband med beskriv-

ningen av respektive verksamhet i avsnittet Verksamhets-

beskrivning.

Marknadsöversikt

Slutprodukten aluminium ”dabs”
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Verksamhetsbeskrivning

affärsidé
Metallvärden skall vara ett serviceföretag till den metallur-

giska industrin i norra Europa och erbjuder försörjning av 

främst återvunna råvaror, transport, finansiering, prissäk-

ring och liknande tjänster. Metallvärden har egen återvin-

ning och förädling av vissa återvunna råvaror.

vision
Metallvärdens vision är att på sikt bli en av de ledande 

aktörerna i återvinningsbranschen i Norden med fokuse-

ring på metaller och insatsråvaror för den metallurgiska 

industrin. Metallvärden kommer att sträva efter en hög 

grad av förädling i egen regi av återvunna råvaror. 

strategi
Metallvärdens strategi de kommande åren bygger på 

följande byggstenar:

•	 Effektivisera befintlig återvinning av aluminium i Lesjö-

fors med ytterligare investeringar;

•	 Utöka tillverkningen i Lesjöfors ytterligare med en 

processlinje för produktion av skrotbaserade mikro- och 

ferrolegeringar;

•	 Utökat samarbete med andra aktörer för att säkerställa 

råvarutillförel till bland annat Lesjöfors;

•	 Fortsatt utveckling av förädlingsprocessen i Sala Bly 

genom utveckling av nya marknadsapplikationer.

Historik
I oktober 2010 avyttrade Mittretur AB dåvarande Metall-

värdenkoncernen till Kilsta Metall AB (publ) som därefter 

namnändrades till Metallvärden i Sverige AB (publ). Bola-

get är noterat på Nordic MTF med Björn Grufman, verk-

ställande direktör och styrelseledamot i Bolaget, privat 

och genom bolag som största aktieägare. Samgåendet 

med Kilsta Metall år 2010 utvecklades inte som förväntat 

och bedöms ha medfört att Metallvärden fått bära opla-

nerade kostnader om cirka 12-14 MSEK under perioden 

2010-2013. För att förbättra den finansiella ställningen 

avyttrades rörelsen i det tidigare dotterbolaget Z-Skrot 

AB. Likaså har i det närmaste all produktionsutrustning 

och fast egendom i form av fastigheter som ingick i Kilsta 

Metall nu avyttrats. 

Koncernen har därför de senaste tre åren uppvisat 

negativt resultat och den finansiella styrkan har i rådande 

konjunkturläge inte varit tillräcklig för att medge en uthål-

lig satsning på alla Bolagets segment inom metallåter-

vinning. Likviditetsbristen har medfört att produktionen 

i dotterbolaget Metallvärden i Lesjöfors samt handels-

verksamheten i M.V. Metallvärden har hämmats och båda 

dessa bolag under perioden november 2012 till december 

2013 har befunnit sig i företagsrekonstruktion. I och med 

att de negativa effekterna av samgåendet med Kilsta 

Metall nu har undanröjts, har styrelsen i Metallvärden 

beslutat att genomföra en kraftansamling på de enheter 

som bedömts ha störst värdeökningspotential under kom-

mande år - produktionen av aluminium i Lesjöfors samt 

förädling av blyprodukter från återvunnet bly i Sala. I sam-

band med föreliggande Erbjudande kommer en väsentlig 

sanering av Metallvärdens balansräkning att ske samtidigt 

som Bolaget tillförs erforderligt investerings- och rörelse-

kapital för att uppnå lönsamhet.
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verksamHet ocH koncernstruktur
Metallvärden legala organisationsstruktur består av 

moderbolaget Metallvärden i Sverige AB (publ) (556710-

2784) och de fyra helägda dotterbolagen M.V. Metallvär-

den AB (556571-0687), Sala Bly AB (556282-7773),  

Falu Bildemontering & Skrothandel AB (556762-3193) 

och Falu Skrot och Metallhandel AB (556649-7847), 

vilka bolag är bildade och bedriver sin verksamhet i 

Sverige. I den legala strukturen ingår det av M.V. Metall-

värden AB helägda dotterbolaget Metallvärden i Lesjöfors 

AB (556435-0576) och det av Metallvärden i Lesjöfors 

AB helägda dotterbolaget Metallklipp i Lesjöfors AB 

(556604-8350) som är ett vilande aktiebolag som sak-

nar verksamhet. 

metallvärden i lesjöfors ab
Metallvärden i Lesjöfors erbjuder den nordiska stål-

industrin desoxidationsaluminium av hög kvalité från 

återvunnen råvara. Under våren 2009 installerades ett 

aluminiumsmältverk med ett miljötillstånd (koncession) att 

tillverka drygt 3 000 ton per år. Tack vare att desoxida-

tionsaluminium utgör endast en liten fraktion av den totala 

stålproduktionskostnaden, men har stor betydelse för stå-

lets egenskaper, finns förutsättningar för hög efterfrågan. 

Produktionen i Lesjöfors är fokuserad på produktion av 

s.k ”dabs” – en trekantig pyramidformad produkt som är 

särskilt lämpad för de stålverk som framställer avancerat 

specialstål. Tillsats av aluminium i slutfasen av stålproces-

sen gör att merparten av allt syre som finns i stålsmältan 

och som kan göra stålet sprött, reagerar med aluminium 

och bildar en oxid som lägger sig som ett skyddande 

täcke ovanpå stålsmältan. Energibesparingen vid fram-

ställning av aluminium genom återvinning är betydande. 

Det behövs endast 5 – 10 procent av den totala energi-

mängd som krävs för att producera samma mängd primär 

aluminium från mineralet bauxit.

Utbytet i tillverkningsprocessen är idag omkring 85 

procent vilket betyder att 15 procent av den inkommande 

råvaran förloras vid tillverkningen. Genom att investera i 

en s.k. balpress skulle den tekniska förlusten minska och 

utbytet öka till omkring 92 procent. Vid en volym om ex-

empelvis 1000 ton per år sparar en egen balpress in cirka 

1,4 miljoner SEK. Investeringen (inklusive installation) i en 

balpress beräknas idag uppgå till cirka 2 MSEK. 

Behovet av rörelsekapital för att återstarta verksamhe-

ten beräknas till mindre än 1 MSEK. För att anläggningen 

sedan ska gå break-even krävs en produktion om cirka 

100 ton per månad. Nyckeln till lönsamhet är ett jämnt 

produktionsflöde, effektiv processövervakning och god 

kostnadskontroll. En årsvolym om 2 000 ton vore fullt till-

räckligt för att uppnå god lönsamhet. Genom utökning till 

1,5 skift per dag skulle anläggningen kunna komma upp 

till den nuvarande koncessionsgränsen om 3 000 ton per 

år. Teoretisk maxkapacitet i nuvarande konfiguration och 

med treskift vore 10 000 ton per år.

Största aktören inom segmentet desoxidationsalumi-

Verksamhetsbeskrivning
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nium i dabs-form är Stena Aluminium i Älmhult. Anlägg-

ningen producerar även aluminium-dabs (desoxidationsa-

luminium) av liknande typ som Metallvärden producerar 

i Lesjöfors - uppskattningsvis täcker denna produktion 

en väsentlig del av det nordiska behovet av denna typ av 

desoxidationsaluminium, som uppskattas till cirka 15 000 

ton per år. Övrig volym i marknaden säkerställs genom 

import från främst Tyskland, men även från England och 

Östeuropa.

Metallvärden utvärderar vidare en vidareutveckling 

av verksamheten i Lesjöfors med en investering i en 

processlinje för tillverkning av skrotbaserade mikro- och 

ferrolegeringar. 

Avsättning för denna typ av produkter beräknas också 

kunna ske till övervägande del i Norden – företrädesvis 

hos de kunder som Metallvärden idag betjänar genom 

leverans av aluminium-dabs.

sala bly ab
Sala Bly AB har en lång och stolt tradition med tillverk-

ning av blyprodukter i Sala. 

Sedan 1879 började man ta vara på blyinnehållet i 

malmen ifrån Sala silvergruva och sedan dessa har detta 

varit Sala Blys kärnverksamhet. 

Sala Bly AB har ett stort antal standardprodukter och 

kan dessutom tillverka kundanpassade produkter enligt 

önskemål och specifikationer. Tillverkningsprocessen 

omfattar gjutning, pressning och valsning.

Den globala blyproduktionen uppgick 2012 till 10,2 

miljoner ton varav 4,7 miljoner ton kom från gruvor och 

5,5 miljoner ton från återvinningssektorn. Under 2007 

– 2012 har produktionen något överstigit efterfrågan, 

medan det omvända fallet väntas uppstå 2013. 

Sala Bly AB har haft en relativt stabil lönsamhet över 

tiden. Även om 2013 inte varit tillfredställande har dotter-

bolaget en stark kundbas som gör att utsikterna ser goda 

ut i takt med ökade råvarupriser. Produkterna är inriktade 

på ett stort antal applikationer och kundkretsen omfat-

tar idag ett 60-tal företag. De tio största kunderna är de 

viktigaste och svarade 2012 för omkring 70 procent av 

omsättningen. Direkt exportförsäljning motsvarade ca 20 

procent av intäkterna 2012 och representerades huvud-

sakligen av försäljningen av ammunitionstråd.

Sala Bly har en mycket stark position på den nordiska 

marknaden. Företagsledningen bedömer att det finns en 

god möjlighet till expansion inom flera av de marknads-

segment som ingår i Sala Blys erbjudande. Bland annat 

ökar efterfrågan på produkter för strålskydd såväl inom 

den nukleära industrin som inom medicinska applikatio-

ner.

m.v. metallvärden ab
Metallvärdens handelsverksamhet är i dagsläget företrä-

desvis inriktad mot handel med återvunnen skrotråvara. 

Den metallurgiska industrin har dessutom behov av ett 

stort antal andra insatsråvaror, legeringsämnen, etc. och 

avsikten är att utvidga nuvarande verksamhet till att på 

sikt kunna erbjuda industrin ett brett sortiment av åter-

vunna och andra insatsråvaror.

Metallvärdens konkurrensfördel ligger i att besitta en 

mycket god kompetens och kännedom om olika kunders 

specifika behov av råvaror och förmågan att tillgodose 

dessa behov och leverera rätt typ av återvunnen metallrå-

vara. Olika typer av stål- och smältverk har olika behov av 

material – en del verk vill ha speciella legeringar medan 

för andra verk är dessa legeringar att betrakta som ”gift”. 

Genom att känna till kundernas specifika behov kan den 

levererade skrotråvaran betalas med en premie i stället för 

avdrag om man skulle leverera samma vara till ett annat 

verk. Denna kunskap kallar vi ”förbrukarplacering” – en 

kunskap som sålunda är en viktig konkurrensfördel för 

Metallvärden. 

 Metallvärden har dessutom erforderlig kompetens för 

att ombesörja export av återvunnen råvara inklusive alla 

typer av farligt avfall. Idag är gränsöverskridande handel 

med avfall omgärdat med mängder av regelverk. Dessa 

regelverk är Metallvärden väl förtrogen med och kan där-

för vara behjälplig vad avser avancerade tillståndsärenden.

Verksamheten har certifierade kvalitetsledningssys-

tem enligt ISO 9001 och miljöledningssystem enligt ISO 

14001. Handelsverksamheten har under det gångna året 

till stor del varit vilande på grund av koncernens bristande 

likviditet.

Verksamhetsbeskrivning
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Verksamhetsbeskrivning

falu skrot- ocH metallHandel ab
Falu Bildemontering och Skrothandel AB har under 2009 

och 2010 utvecklat en traditionell skrotgårdsverksam-

het som komplement till bildemonteringsverksamheten. 

Denna verksamhet ger ett gott bidrag till verksamheten 

och flera synergier har utvecklats mellan Metallvärdens 

övriga verksamhetsgrenar.

Under första kvartalet 2013 har skrotverksamheten 

överförts till Falu Skrot- och Metallhandel AB som tidigare 

hette Z-Skrot AB. Avsikten är att verksamheten i detta 

bolag skall avyttras - helt eller delvis - eller ingå i tänk-

bara strukturaffärer inom branschen.

falu bildemontering & skrotHandel ab
Falu Bildemontering & Skrothandel AB startades redan 

år 1972 och har sedan dess utvecklats till ett välkänt 

bildemonteringsföretag i regionen. Bolaget förvärvades år 

2009 av Z-Skrot och inlemmades sålunda i Metallvärden-

koncernen i oktober 2011.

Bildemonteringsverksamheten baseras i första hand på 

kontakter och avtal med större försäkringsbolag som 

innebär inköp av utrangerade krockskadade bilar. Demon-

teringen resulterar i ett stort lager av reservdelar – försälj-

ningen av dessa utgör den egentliga intäktskällan.  

Bolaget är delägare i Laga, vilket är en gemensam riks-

täckande samarbetsorganisation som gemensamt håller 

en databas över samtliga medlemmars reservdelar och 

där bilverkstäder eller privata personer kan på ett enkelt 

sätt finna reservdelar. I syfte att renodla koncernens verk-

samhet ytterligare samt stärka likviditeten, kommer Falu 

Bildemontering & Skrothandel att avyttras.

Ugnen
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2. förädling
I skrotindustrin i allmänhet sker i detta steg en förädling 

av insamlad råvara genom sortering, storleksanpassning 

genom klippning och pressning samt sammanställning 

av ”återvunnen råvara” enligt definierad kvalité.

I Metallvärdens anläggningar i Lesjöfors och Sala 

sker dessutom en höggradig förädling i form av om-

smältning och gjutning av aluminium-dabs respektive 

tillverkning av halvfabrikat av olika blyprodukter.

3. leverans
Leverans av ”skräddarsydd” återvunnen råvara med 

anpassade egenskaper enligt kundens specifikation.

Verksamhetsbeskrivning

Stålverk

Smältverk

Gjuterier

Export

Inköp av skrot  
externt

Egen insamling

Bly från  
återvunna batterier

1. Insamling

2. Förädling 3. Leverans

Aluminium

 Blyprodukter

affärsmodell
Förenklat följer Metallvärdens affärsmodell följande tre 

steg. 

1. insamling
Metallvärden har en begränsad egen insamlingskapaci-

tet vid sina anläggningar i Lesjöfors och Falun. Merpar-

ten av det aluminiumskrot som förädlas i anläggningen 

i Lesjöfors kommer från andra insamlingsföretag med 

vilka Metallvärden samarbetar.

Råvaran till blyförädlingen i Sala Bly kommer i form 

av blytackor till övervägande del från Boliden Bergsöe i 

Landskona som är Nordens största återvinningsanlägg-

ning av sekundärbly från uttjänta bilbatterier.
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Finansiell information i sammandrag

Nedanstående finansiella information i sammandrag avseende verksamhetsåren 2011, 2012 samt 2013 och är hämtade 

ur Bolagets koncernräkenskaper. Avsnittet bör läsas tillsammans med avsnittet ”Kommentar till den finansiella utveck-

lingen”, Metallvärdens bokslutskommuniké för perioden 2013-01-01 till 2013-12-30 som återfinns senare i Prospektet 

samt Bolagets reviderade koncernräkenskaper med tillhörande noter och revisionsberättelser, vilka är införlivade genom 

hänvisning. Årsredovisningarna och bokslutskommunikén som sammanfattas i detta avsnitt är upprättade enligt årsre-

dovisningslagen (1995:1554) samt Redovisningsrådets rekommendationer (RR) och Akutgruppens uttalanden (URA). 

Bolagets revisor har granskat årsredovisningarna men ej granskat den senaste bokslutkommunikén. Nedanstående 

finansiella information har ej varit föremål för granskning eller revision av Bolagets revisor. 

resultaträkning 

(Belopp i SEK)
2013-01-01 

 - 2013-12-31
2012-01-01 

 - 2012-12-31
2011-01-01 

- 2011-12-31

Nettoomsättning 31 736 676 55 518 362 56 140 030

Aktiverat arbete för egen räkning - - 198 278

Övriga rörelseintäkter 4 871 699 1 501 107 1 409 356

36 598 375 57 019 469 57 747 664

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -20 206 060 -33 850 324 -39 115 966

Övriga externa kostnader -9 791 643 -11 545 991 -9 940 867

Personalkostnader -12 023 652 -16 989 561 -11 211 980

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -7 105 632 -17 705 409 -4 971 248

Övriga rörelsekostnader 0 -3 311 938 -490 573

Rörelseresultat -12 528 612 -26 383 754 -7 982 970

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i intresseföretag 346 840 2 532 105 837 200

Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 2 489 432 -4 000 000 -

Ränteintäkter och liknande resultatposter 97 628 244 466 473 108

Räntekostnader och liknande resultatposter -3 666 044 -4 475 144 -2 614 630

Resultat efter finansiella poster -13 260 757  -32 082 327 -9 287 292

Resultat före skatt -13 260 757 -32 082 327 -9 287 292

Skatt på årets resultat 893 836 2 316 528 2 353 763

Årets resultat -12 366 922 -29 765 799 -6 933 529
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Finansiell information i sammandrag

balansräkning 

(Belopp i SEK) 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar  

Goodwill 2 257 035 3 234 997 8 538 567

2 257 035 3 234 997 8 538 567

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 6 695 514 6 899 309 7 224 371

Nedlagda kostnader på annans fastighet 296 858 593 714 890 570

Maskiner och andra tekniska anläggningar 10 824 975 18 784 368 28 136 248

Inventarier, verktyg och installationer 1 395 064 3 043 001 2 074 523

19 212 411 29 320 392 38 325 712

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag - - 1 292 200

Andra långfristiga värdepappersinnehav 70 000 70 000 70 000

Uppskjuten skattefordran 6 073 394 6 073 394 7 260 509

Andra långfristiga fordringar 98 161 108 161 8 161

6 241 555 6 251 555 8 630 870

Summa anläggningstillgångar 27 711 001 38 806 944 55 495 149

Omsättningstillgångar

Varulager m m 

Råvaror och förnödenheter 8 743 164 12 922 955 13 790 383

8 743 164 12 922 955 13 790 383

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 2 749 059 3 076 481 5 059 874

Fordringar hos intresseföretag 795 619 4 776 988 4 725 381

Skattefordringar 189 703 92 543 123 147

Övriga fordringar 5 085 502 5 170 901 8 842 973

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 110 509 1 612 055 2 377 289

9 930 392 14 728 968 21 128 664

Spärrade medel 1 112 081 1 110 909 1 100 846

Kassa och bank 190 890 544 492 458 439

Summa omsättningstillgångar 19 976 527 29 307 324 36 478 332

Summa tillgångar 47 687 528 68 114 268 91 973 481
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Finansiell information i sammandrag

balansräkning forts. 

(Belopp i SEK)  2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Eget kapital och skulder

Bundet eget kapital

Aktiekapital 638 632 31 931 591 31 931 591

Bundna reserver 1 041 349

638 632 31 931 591 32 972 940

Fritt eget kapital

Fria reserver 5 584 911 4 070 921 8 985 713

Årets resultat -12 366 922 -29 765 799 -6 933 529

-6 782 011 -25 694 878 2 052 184

Summa eget kapital -6 143 379 6 236 713 35 025 124

Avsättningar

Avsättningar för uppskjuten skatt 2 561 447 3 455 270 6 229 757

Övriga avsättningar 1 112 081 1 110 909 1 100 846

3 673 528 4 566 179 7 330 603

Långfristiga skulder

Checkräkningskredit 2 359 949 4 048 884 4 036 971

Övriga skulder till kreditinstitut 4 350 001 4 919 923 8 666 803

Övriga långfristiga skulder 400 000 600 000 750 000

7 109 950 9 568 807 13 453 774

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 0 1 939 371 5 797 626

Förskott från kunder 0 457 656 440 000

Leverantörsskulder 7 554 360 6 203 235 6 947 253

Skatteskulder 0 3 853 357 2 060 380

Övriga kortfristiga skulder 30 861 949 29 050 915 15 327 563

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 631 120 6 238 035 5 591 158

43 047 429 47 742 569 36 163 980

Summa eget kapital och skulder 47 687 528 68 114 268 91 973 481
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Finansiell information i sammandrag

kassaflödesanalys i sammandrag  

(Belopp i TSEK)
2013-01-01 

 - 2013-12-31
2012-01-01 

 - 2012-12-31
2011-01-01 

- 2011-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -12 367 -31 097 -9 287

Justeringar för postier som inte ingår i kassaflödet, m m 7074 13 671 5 512 

-5 293 -17 430 -3 775

Betald skatt -437 - -813

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital -5 730 -17 425 -4 588

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning (+) av varulager 4 180 867 -5 941

Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 4 793 6 400 -8 521

Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder -6 693 11 579 1 896

Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 445 1 420 -17 154

Investeringsverksamheten

Förvärv av dotterföretag - - -7 500

Avyttring av intressebolag - 2 275 90

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -539 -2 526 -1 093

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 6 080 1 625 12 350

Förändring långfristiga fordringar 11 1 187 -1 947

Kassaflöde från investeringsverksamheten 5 552 2 561 1 900

Finansieringsverksamhten

Nyemission - 16 651

Amortering av låneskulder -2 459 -3 885 -1 773

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2 459 -3 885 14 879

Årets kassaflöde -352 96 -376

Likvida medel vid årets början 1 655 1 559 1 935

Likvida medel vid årets slut 1 303 1 655 1 559
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Finansiell information i sammandrag

nyckeltal 

(Belopp i SEK)  2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Marginaler

Rörelsemarginal, % N/A N/A N/A

Vinstmarginal, % N/A N/A N/A

Avkastning

Avkastning på sysselsatt N/A N/A N/A

Avkastning på eget kapital, % N/A N/A N/A

Kapitalstruktur

Sysselsatt kapital, TSEK 35 502 048 55 672 998 79 435 070

Eget kapital, TSEK -6 143 379 6 236 713 35 025 124

Räntetäckningsgrad, ggr N/A N/A N/A

Kapitalomsättningsgrad, ggr 0,89 0,36 0,39

Soliditet % -12,90% 9,16% 38,10%

Data per aktie

Antal aktier vid periodens slut 15 965 793 15 965 793 6 900 400

Genomsnittligt antal aktier 15 965 793 15 965 793 11 433 097

Eget kapital per aktie, SEK -0,38 0,41 2,19

Resultat per aktie, SEK -1,02 -1,69 -1

Medarbetare

Medeltal anställda, st 21 31 33
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Definitioner av nyckeltal

Marginaler
rörelseMarginal, %
Rörelseresultat i procent av totala intäkter.

VinstMarginal, %
Resultat efter finansnetto i procent av totala intäkter.

aVkastningsMått
aVkastning på sysselsatt kapital, %
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av ge-

nomsnittligt sysselsatt kapital. Genomsnittligt sysselsatt 

kapital har beräknats som ingående plus utgående sys-

selsatt kapital dividerat med två.

aVkastning på eget kapital, %
Nettoresultat i procent av genomsnittligt eget kapital. 

Genomsnittligt eget kapital har beräknats som ingående 

plus utgående eget kapital dividerat med två.

kapitalstruktur
sysselsatt kapital, Msek
Balansomslutningen minskad med icke räntebärande 

skulder och avsättningar.

eget kapital, Msek
Eget kapital vid periodens slut.

räntetäckningsgrad, ggr
Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader 

dividerat med finansiella kostnader.

kapitaloMsättningshastighet, ggr
Nettoomsättning dividerat med genomsnittligt sysselsatt 

kapital.

soliditet, %
Eget kapital inklusive minoritet i procent av balansomslut-

ningen.

data per aktie
antal aktier, st
Antal utstående aktier vid periodens slut.

genoMsnittligt antal aktier, st
Genomsnittligt antal aktier under perioden.

eget kapital per aktie, sek
Eget kapital vid periodens slut dividerat med antal aktier 

vid periodens slut.

resultat per aktie, sek
Resultat efter skatt, dividerat med genomsnittligt antal 

aktier för perioden.

Medarbetare
Medeltal anställda, st
Genomsnittligt antal anställda beräknad utifrån arbetad 

heltid under perioden.
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Kommentar till den finansiella utvecklingen

öVersiktliga Väsentliga redoVisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper i koncernredovisningen 

och moderbolagets redovisning överensstämmer med 

årsredovisningslagen och god redovisningssed i Sverige. 

Bolaget tillämpar Årsredovisningslagen och Bokförings-

nämndens allmänna råd för moderbolaget samt Redovis-

ningsrådets rekommendation (RR) för koncernen.  

nettoskuldsättningsgraden
Nedanstående tabeller illustrerar nettoskuldsättningen 

samt eget kapital i Metallvärden, uppdelat i kortfristiga 

och långfristiga räntebärande skulder, per den 31 de-

cember 2013. Med kortfristiga skulder avses skulder som 

förfaller inom ett år. Tabellerna har inte varit föremål för 

granskning eller revision av Bolagets revisor.

Eget kapital och skuldsättning (TSEK) 2013-12-31

Totala kortfristiga skulder 23 722

Mot garanti eller borgen 0

Mot säkerhet 16 512

Utan garanti/borgen eller säkerheter 7 210

Totala långfristiga skulder 6 710

Mot garanti eller borgen 0

Mot säkerhet 6 710

Blancokrediter 0

Summa eget kapital 19 613

Aktiekapital 683

Reservfond 0

Andra reserver / Överkursfond 18 930

Total kapitalisering 50 045

Nettoskuldsättning (TSEK) 2013-12-31

A) Kassa 191

B) Andra likvida medel 0

C) Lätt realiserbara värdepapper 0

D) Summa likviditet A+B+C 191

E) Kortfristiga fordringar 9 929

F) Kortfristiga bankskulder 0

G) Kortfristig del av långfristiga skulder 0

H) Andra kortfristiga skulder 23 722

I) Summa kortfristiga skulder F+G+H 23 722

J) Netto kortfristig skuldsättningar I-E-D 13 602

K) Långfristiga banklån 6 710

L)Emitterade obligationslån 0

M) Andra långfristiga skulder 400

N) Långfristig skuldsättning K+L+M 7 110

O) Nettoskuldsättning N+J 20 712

resultaträkning
Metallvärdens nettoomsättning för helåret  

2012 (2011) uppgick till cirka 57,0 MSEK (57,7) vilket var 

en minskning med cirka 0,7 MSEK jämfört med motsva-

rande period föregående år. Rörelsekostnaderna för helåret 

2012 (2011) uppgick till cirka -83,4 MSEK (-65,7) vilket 

var en ökning med cirka 17,6 MSEK jämfört men mot-

svarande period föregående år. Kostnadsökningen beror 

framförallt på att av- och nedskrivningar har ökat med cirka 

12,7 MSEK, samt att personalkostnaderna har ökat med 

cirka 5,7 MSEK. Rörelseresultat för helåret 2012 (2011) 

uppgick till cirka -26,3 MSEK (-7,9) vilket var en försämring 

med cirka 18,4 MSEK jämfört med samma period föregå-

ende år. Försämringen beror framförallt på ökade av- och 

nedskrivningar i samband med att Metallvärden i Lesjöfors 

AB och M.V Metallvärden AB under andra halvan av 2012 

begärdes i formell företagsrekonstruktion. För helåret 2013 

(2012) uppgick nettoomsättningen till 36,6 MSEK (57,0) 

vilket var en minskning med cirka 20 MSEK jämfört med 

motsvarande period föregående år. Den stora omsätt-

ningsminskningen beror framförallt på att dotterbolagen 

M.V Metallvärden AB och Metallvärden i Lesjöfors AB fram 

till november 2013 befunnit sig i rekonstruktion. Rörel-

sekostnaderna för helåret 2013 (2012) uppgick till -49,1 

MSEK (-83,4) vilket var en minskning med 34,3 MSEK 

jämfört med motsvarande period föregående år. Kostnads-

minskningen beror på att råvaror och förnödenheter samt 

av- och nedskrivningar minskade avsevärt under perioden. 

Rörelseresultatet för helåret 2013(2012) uppgick till -12,5 

MSEK (-26,3) vilket var en förbättring med cirka 13,8 

Pressat aluminiumskrot för inlastning i smältugnen
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Kommentar till den finansiella utvecklingen

MSEK jämfört med motsvarande period föregående år. Det 

förbättrade rörelseresultatet beror på att framförallt av- och 

nedskrivningar, personalkostnader och råvaror och förnö-

denheter minskat som en följd av att de två dotterbolagen 

M.V Metallvärden AB och Metallvärden i Lesjöfors AB fram 

till november 2013 befunnit sig i rekonstruktion. 

balansräkning
Balansomslutningen per den 31 december 2012 (2011) 

uppgick till cirka 68,1 MSEK (91,9) vilket var en minsk-

ning med cirka 23,8 MSEK jämfört med samma tidpunkt 

föregående år. Bolagets immateriella-, finansiella- och 

materiella anläggningstillgångar uppgick till per den 31 

december 2012 (2011) cirka 38,8 MSEK (55,5) vilket var 

en minskning med cirka 16,7 MSEK. Minskningen beror 

framförallt på att maskiner och andra tekniska lösningar 

skrivits ned i samband med att dotterbolagen Metallvär-

den i Lesjöfors AB och M.V. Metallvärden AB begärdes i 

företagsrekonstruktion. Omsättningstillgångarna per den 

12 december 2012 (2011) minskade med cirka  

7 MSEK genom att framförallt råvaror och förnödenheter 

och kundfordringar minskade. Eget kapital uppgick per 

den 31 december 2012 (2011) till cirka 6,2 MSEK (35,0) 

vilket var en minskning med cirka 28,8 MSEK jämfört 

med samma tidpunkt föregående år. Den stora minsk-

ningen av eget kapital beror framförallt på den kraftiga 

resultatförsämringen Bolaget gjorde under 2012 på 

-29,7 MSEK som framförallt grundar sig i stora av- och 

nedskrivningar i samband med att dotterbolagen Metall-

värden i Lesjöfors AB och M.V. Metallvärden AB begärdes 

i företagsrekonstruktion. Bolagets skulder uppgick per 

den 31 december 2012 (2011) till 57,3 MSEK (49,6) 

vilket var en ökning med cirka 7,7 MSEK jämfört med 

samma tidpunkt föregående år. Kortfristiga skulder ökade 

under 2012 med cirka 13,7 MSEK genom bland annat 

ett lån som togs i juni 2012 om motsvarande 10 MSEK. 

Balansomslutningen per den 31 december 2013 (2012) 

uppgick till cirka 47,7 MSEK (68,1), vilket var en minsk-

ning med cirka 20,4 MSEK jämfört med samma tidpunkt 

föregående år. Bolagets immateriella-, finansiella- och 

materiella anläggningstillgångar uppgick till per den 31 

december 2013 (2012) cirka 27,7 MSEK (38,8) vilket var 

en minskning med cirka 13,4 MSEK. Minskningen beror 

framförallt på avskrivningar av materiella anläggnings-

tillgångar . Omsättningstillgångarna minskade med cirka 

9,3 MSEK jämfört med samma tidpunkt föregående år 

vilket beror på minskad försäljning. Eget kapital uppgick 

per den 31 december 2013 till cirka -6,1 MSEK. Under 

en kontrollstämma den 30 juli 2013 fattade stämman ett 

beslut att minska aktiekapitalet för täckning av förlust 

med cirka 31,2 MSEK. Bolagets skulder uppgick per den 

31 december 2013 (2012) till 50,1 MSEK (57,3) vilket 

var en minskning med cirka 7 MSEK jämfört med samma 

tidpunkt föregående år. 

kassaflöde
Kassaflödet för den löpande verksamheten för helåret 

2012 (2011) uppgick till 1,4 MSEK (-17,1) vilket var en 

förbättring med cirka 18,5 MSEK jämfört med samma 

period föregående år. Förbättringen berodde främst på 

ökade rörelseskulder med cirka 11,5 MSEK samt mins-

kade rörelsefordringar med cirka 6,4 MSEK. Kassaflödet 

från investeringsverksamheten för helåret 2012 (2011) 

uppgick till cirka 2,5 MSEK (1,9) vilket var en förbätt-

ring med cirka 0,6 MSEK jämfört med samma period 

föregående år. Förbättringen beror främst på att ett 

förvärv gjordes 2011 av Z-Skrot inkl. dess dotterbolag 

Falu Bildemontering & Skrothandel AB som minskade 

kassaflödet från investeringsverksamheten under 2011. 

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick för 

helåret 2012 (2011) till cirka -3,8 MSEK (14,8) vilket var 

en förändring med cirka 18,8 MSEK jämfört med samma 

period föregående år. Skillnaden berodde främst på att 

Bolaget genomförde en nyemission under 2011 om cirka 

16,6 MSEK. Årets kassaflöde under 2012 (2011) uppgick 

till 96 TSEK (-375,7 TSEK) vilket medförde att likvida 

medel vid periodens slut uppgick till cirka 1,65 MSEK 

(1,55). Under 2013 (2012) uppgick kassaflödet från den 

löpande verksamheten till cirka -3,4 MSEK (1,4) vilket var 

en försämring med cirka 4,8 MSEK jämfört med samma 

period föregående år. Försämringen berodde framförallt 

på att rörelseskulderna minskat vilket i har en negativ 

effekt på kassaflödet. Kassaflödet från investeringsverk-

samheten för helåret 2013 (2012) uppgick till cirka 5,5 

MSEK (2,5) vilket var en förbättring med cirka 2,0 MSEK 

jämfört med samma period föregående år. Förbättringen 

beror framförallt på att Bolaget under året sålt den mobila 

fragmenteringsutrustningen som härrör från Falu Skrot 

och Metallhandel AB (då med firma Z-skrot AB) om cirka 

2,33 MSEK samt annan rörelse från Skrot och Metallhan-

del AB vilket gav ett ytterligare kapitaltillskott om 4,71 

MSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten för 

helåret 2013 (2012) uppgick till cirka -2,5 MSEK (-3,8) 

vilket var en förbättring med cirka 1,3 MSEK jämfört med 
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Kommentar till den finansiella utvecklingen

samma period föregående år. Förbättringen beror på en 

lägre ammorteringstakt av låneskulder. Årets kassaflöde 

under 2013 (2012) uppgick till -352 TSEK (96 TSEK) vil-

ket medförde att likvida medel vid periodens slut uppgick 

till cirka 1,3 MSEK (1,65). 

 
ställda säkerheter
Bolagets ställda säkerheter för finansiella åtaganden om 

totalt 16,36 MSEK består av. 

i) Samtliga aktier i Sala Bly AB; 

ii) Samtliga aktier i Falu Skrot och Metallhandel AB; 

iii) Samtliga aktier i Falu Bildemontering AB 

iv) Samtliga aktier i M.V. Metallvärden AB

v) Samtliga Metallvärden i Lesjöfors AB

iv) Företagsinteckningar i Bolaget om 24 MSEK; 

v) Tredjehandspant av fastigheterna Filipstad Lesjöfors 

3:101 - 104, vilka ägs av Metallvärden i Lesjöfors AB om 

totalt 10,7 MSEK samt 

vi) skuldebrev om 8 MSEK från Hammar Invest AB (publ) 

jämte medföljande borgensåtanganden från Dingelviks 

Kraft AB och Thomas Lindwall om 4 MSEK vardera. 

inVesteringar
Metallvärdens investeringar under 2011 uppgick till cirka 

8,6 MSEK och avsåg förvärv av dotterbolaget Z-Skrot 

samt förvärv av materiella anläggningstillgångar för 

utvecklingsåtgärder. Under 2012 uppgick investeringarna 

till cirka 2,5 MSEK och avsåg i sin helhet maskiner och 

inventarier. Under 2013 uppgick investeringarna till cirka 

0,5 MSEK och avsåg i sin helthet maskiner och inventa-

rier.   

pågående inVesteringar och inVesteringsåtaganden
Bolaget har för närvarande inga väsentliga pågående, 

åtagna eller planerade investeringar.

förVärV och aVyttringar
På extra bolagsstämma den 4 augusti 2011 beslutade om 

förvärv av bolaget Z-Skrot AB inkl. dess dotterbolag Falu 

Bildemontering & Skrothandel AB. Förvärvet finansie-

rades med kontant betalning om cirka 4,7 MSEK samt 

apportemission omfattande 526 316 aktier. Under första 

kvartalet 2012 avyttrades verksamheten i Z-Skrot till ett 

bolag, Zäta F AB, ägt av management. Avyttringen gjor-

des i syfte att fokusera koncernens kvarstående verksam-

het samt att samtidigt stärka koncernens balansräkning. 

I december 2012 avyttrade Bolaget samtliga sina 2 730 

aktier, motsvarande 45,5 procent av det totala antalet 

aktier, i Eurovironment AB. Köpeskillingen för aktierna var 

cirka 2,2 MSEK. 

anMärkningar från bolagets reVisor
I revisionsberättelsen avseende årsredovisningen 2012 

har Bolagets revisor lämnat följande kommentar un-

der rubriken ”Grund för att avstå från uttalanden”: En 

betydande andel av koncernens och moderbolagets 

tillgångar utgörs av investeringar i Lesjöfors. Tillgångarna 

är värderade under antagande av fortsatt drift. Koncer-

nens och moderbolagets likviditetssituation har inte tillåtit 

att verksamheten i Lesjöfors kunnat drivas i full skala. 

Bolaget som bedriver verksamheten i Lesjöfors har inlett 

företagsrekonstruktion. Då koncernen och moderbolaget

är i behov av ytterligare finansiering för att kunna fort-

sätta sin verksamhet och då denna finansiering inte är på 

plats vid avlämnandet av denna revisionsberättelse kan 

jag inte uttala mig om värdet av dessa tillgångar. Tillgång-

arna i Lesjöfors är av avgörande betydelse för bedöm-

ningen av koncernens och bolagets ställning.

tendenser
Utöver det ovanstående och vad som redovisas avseende 

pågående tvister, lån och finansieringsavtal samt avslu-

tade företagsrekonstruktioner i dotterbolag i avsnittet i 

”Legala frågor och kompletterande information”, vad som 

redovisas i avsnittet ”Riskfaktorer” och vad som redovisas 

avseende Bolagets finansiella situation i avsnittet ”Bak-

grund och motiv”, finns inga tendenser, osäkerhetsfakto-

rer, potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden eller 

händelser som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på 

Bolagets resultat och finansiella ställning.

Väsentliga händelser
M.V. Metallvärden AB och Metallvärden i Lesjöfors AB 

har från den 30 november 2012 till den 6 respektive 16 

december 2013 befunnit sig i företagsrekonstruktion. Den 

27 februari 2014 höll Bolaget en andra kontrollbalans-

stämma där stämman beslutade att Bolaget inte skulle gå 

i likvidation.
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Vissa rättigheter kopplade till aktierna

bolagsstäMMa och rösträtt
Enligt Bolagets bolagsordning skall kallelse till bolags-

stämma ske genom kungörelse i Post- och Inrikes 

Tidningar samt på bolagets hemsida, www.metallvarden.

se. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dag-

bladet. Rätt att delta i bolagsstämma har aktieägare 

som är införd i Metallvärdens aktiebok fem vardagar före 

bolagsstämman samt anmäler sitt deltagande till Bolaget 

senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Varje 

aktie berättigar till en röst och varje röstberättigad får vid 

bolagsstämma rösta för det fulla antalet av denne ägda 

och företrädda aktier. 

företrädesrätt till teckning aV nya aktier M.M.
Beslutar Metallvärden att genom kontant- eller kvitt-

ningsemission ge ut nya aktier, teckningsoptioner eller 

konvertibler har aktieägarna företrädesrätt till teckning 

i förhållande till det antal aktier de förut äger. I enlighet 

med aktiebolagslagen kan beslut om emission av aktier, 

teckningsoptioner eller konvertibler dock även fattas med 

avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

rätt till utdelning och öVerskott Vid likVidation
Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman och 

utbetalning ombesörjs av Euroclear. Utdelning får endast 

ske med ett sådant belopp att det efter utdelningen finns 

full täckning för Bolagets bundna egna kapital och endast 

om utdelningen framstår som försvarlig med hänsyn 

till (i) de krav som verksamhetens art, omfattning och 

risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt (ii) 

Bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet 

och ställning i övrigt (den s.k. försiktighetsregeln). Som 

huvudregel får aktieägarna inte besluta om utdelning av 

ett större belopp än styrelsen föreslagit eller godkänt.

Rätt till utdelning tillkommer den som på fastställd 

avstämningsdag är införd i aktieboken och antecknad i 

avstämningsregistret. Avstämningsdag för utdelning och 

den dag utdelning skall ske fastställs av bolagsstämman 

eller av styrelsen efter bemyndigande av bolagsstämman. 

Utdelning utbetalas normalt som ett kontant belopp per 

aktie men kan också avse annat än kontant betalning. 

Om aktieägare ej kan nås för mottagande av utdelning 

kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget och begränsas 

endast genom allmänna regler för preskription. Vid pre-

skription tillfallet hela beloppet Metallvärden. Det förelig-

ger inte några restriktioner eller särskilda förfaranden för 

utdelning till aktieägare bosatta utanför Sverige.

Varje aktie äger lika rätt till Bolagets tillgångar, resultat 

och eventuellt överskott vid likvidation.

ändring aV aktieägarnas rättigheter
Bolagsstämman har möjlighet att fatta beslut om ändring 

av bolagsordningen, vilket kan medföra ändringar av ak-

tieägarnas rättigheter. I aktiebolagslagen uppställs vissa 

majoritetskrav för att sådana beslut vid bolagsstämman 

ska äga giltighet. 

Om ett beslut om ändring av bolagsordningen medför 

att aktieägarnas rätt till bolagets vinst eller övriga tillgång-

ar minskas genom att syftet för bolagets verksamhet helt 

eller delvis ska vara annat än att ge vinst till aktieägarna, 

att rätten att överlåta eller förvärva aktier i bolaget in-

skränks genom samtyckes-, förköps- eller hembudsförbe-

håll eller annars medför att rättsförhållandet mellan aktier 

rubbas, krävs att beslutet biträds av samtliga närvarande 

aktieägare samt att dessa tillsammans företräder mer än 

nio tiondelar av samtliga aktier i bolaget.

Om ett beslut om ändring av bolagsordningen medför 

att det antal aktier för vilka aktieägarna får rösta vid bo-

lagsstämman begränsas, att nettovinsten efter avdrag för 

täckning av balanserad förlust till viss del ska avsättas till 

bunden fond eller att användningen av bolagets vinst eller 

dess behållna tillgångar vid dess upplösning begränsas 

på annat sätt än genom ändring av bolagets syfte till att 

helt eller delvis vara annat än att ge vinst till aktieägarna 

eller genom att nettovinsten efter avdrag för täckning 

av balanserad förlust till viss del ska avsättas till bunden 

fond, krävs att beslutet biträds av minst två tredjedelar av 

de avgivna rösterna och nio tiondelar av de aktier som är 

företrädda av stämman.

De ovan nämnda majoritetskraven gäller dock inte om 

ett beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar 

av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är före-

trädda på bolagsstämman, om ändringen endast medför 

att viss eller vissa aktiers rätt försämras och samtycke 

lämnas av samtliga vid bolagsstämman närvarande ägare 

av sådana aktier och dessa ägare tillsammans företräder 

minst nio tiondelar av alla aktier vars rätt försämras eller 

om ändringen försämrar endast ett helt aktieslags rätt 

och ägare till hälften av alla aktier av detta slag och nio 

tiondelar av de vid bolagsstämman företrädda aktierna av 

detta slag samtycker till ändringen.
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Vissa rättigheter kopplade till aktierna

aktiebaserade incitaMentsprograM
Det finns för närvarande inga aktiebaserade incitaments-

program i Metallvärden. 

 

teckningsoptioner
Det finns för närvarande inga utestående teckningsoptio-

ner i Metallvärden. 

aktieägaraVtal
Såvitt styrelsen för Metallvärden känner till föreligger inga 

aktieägaravtal eller andra överenskommelser och motsva-

rande avtal mellan några av Bolagets aktieägare som syf-

tar till gemensamt inflytande över Bolaget eller som kan 

komma att leda till att kontrollen över Bolaget förändras.

öVerlåtelsebegränsning M.M.
Det föreligger inga begränsningar i aktiens överlåtbarhet. 

Såvitt styrelsen känner till föreligger inte heller överens-

kommelser om att inte avyttra aktier under viss tid (s.k. 

lock up-avtal).

Bolagets aktier är ej föremål för erbjudande som 

lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyl-

dighet. Bolagets aktier har ej varit föremål för offentligt 

uppköpserbjudande under innevarande eller föregående 

räkenskapsår.

utdelningspolicy
Vid extra bolagsstämma den 29 juli 2013 fattades beslut 

om att minska aktiekapitalet för täckning av förlust. 

Beslutet registrerades hos Bolagsverket den 31 juli 2013. 

Som en följd av minskningsbeslutet är Bolaget förhindrat 

enligt aktiebolagslagen att besluta om vinstutdelning 

under de kommande tre åren (räknat från dagen då be-

slutet registrerades hos Bolagsverket) utan tillstånd från 

Bolagsverket eller, i tvistiga fall, allmän domstol. För att 

Bolagsverket skall lämna tillstånd till vinstutdelning krävs 

att Bolagets borgenärer inte motsätter sig utdelning. Om 

någon borgenär motsätter sig utdelning, skall Bolagsver-

ket överlämna ärendet till tingsrätten, som i sin tur skall 

lämna tillstånd till utdelning om det visas att de borge-

närer som har motsatt sig ansökan har fått full betalning 

eller betryggande säkerhet för sina fordringar.

Under de tre senaste åren har Bolaget inte lämnat 

någon utdelning till dess aktieägare och styrelsen för 

Metallvärden har heller inte för avsikt att föreslå att utdel-

ning lämnas inom de närmsta kommande åren. Eventuella 

vinster avses återinvesteras i verksamheten och användas 

för fortsatt expansion inom befintliga såväl som på nya 

geografiska marknader. Avsikten är att styrelsen årligen 

skall pröva den fastslagna utdelningspolicyn. 

 I övervägandet om framtida utdelning kommer styrelsen 

att beakta flera faktorer, bland annat Bolagets verksam-

het, rörelseresultat och finansiella ställning, aktuellt och 

förväntat likviditetsbehov, expansionsplaner, avtalsmässi-

ga begränsningar och andra väsentliga faktorer. Det finns 

inte några garantier för att det för ett visst år kommer att 

föreslås eller beslutas om någon utdelning överhuvudta-

get.

ägarförhållanden
Metallvärden hade per den 31 januari 2014 totalt cirka 

1787 aktieägare. Bolagets tre största ägare var per detta 

datum Banque Öhman S.A. med 15,80 procent av kapital 

och röster, Björn Grufman, via Mittretur AB med 13,86 

procent av kapital och röster samt ARInvest AB med 

11,79 procent av kapital och röster. Bolagets tio största 

aktieägares innehav uppgick vid denna tidpunkt till totalt 

cirka 66,61 procent vilket fördelas enligt tabellen nedan. 

Aktiebolagslagens minoritetsskyddsregler används för att 

skydda minoritetens intressen.

Namn Antal aktier
Ägarandel 

(%)

Banque Öhman S.A. 2 523 026 15,80

Björn Grufman, via Mittretur AB 2 212 335 13,86

ARinvest AB 1 882 855 11,79

Bernt Plotek 1 000 000 6,26

Lars Ransgart, via Lars Ransgart 
Management Aktiebolag 641 751 4,02

Svea lands. S.A 605 000 3,79

Additech Business Consulting AB 590 000 3,70

Z-skrot AB 560 000 3,51

Nordnet pensionsförsäkring AB 351 972 2,20

Archelon AB 267 790 1,68

Övriga 5 331 064 33,39

Totalt 15 965 793 100,00
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handelsplats och handel
Kilsta Metall AB (senare namnändrat till Metallvärden i 

Sverige AB) introducerades på handelsplattformen Nordic 

MTF den 17 mars 2008 och handlas under kortnamnet 

METV MTF samt har ISIN-kod SE0002092361. Bolagets 

aktier är denominerade i svenska kronor. En handelspost 

uppgår till en aktie. 

Nordic MTF är en alternativ marknadsplats som drivs av 

Nordic Growth Market NGM AB. Den har inte samma ju-

ridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Nordic 

MTF regleras av Nordic MTF:s regler och inte av de juri-

diska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. 

En placering i ett bolag som handlas på Nordic MTF är 

mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. 

Handeln på Nordic MTF sker i NGM:s egenutvecklade 

system Elasticia. Handeln sker elektroniskt och bedrivs 

kontinuerligt på samma sätt som för företagen på den 

reglerade marknaden. Information om kurser, volym och 

orderdjup offentliggörs i realtid genom samma kanaler 

som för aktier på den reglerade marknaden.

kursutVeckling 
Diagrammet nedan visar kursutvecklingen för Metallvär-

dens aktie sedan listningen på Nordic MTF den 17 mars 

2008. Sista betalkurs den 17 februari 2013 var 0,13 

SEK, vilket gav ett totalt börsvärde för Metallvärden om 

cirka 2,0 MSEK. Under perioden från och med den 17 

mars 2008 till den 17 februari 2013 omsattes totalt cirka 

526 miljoner Metallvärden-aktier till ett värde av cirka 85 

MSEK på Nordic MTF.

Metallvärden i Sverige AB (kr)
Omsättning per 
dag i tusental
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likViditetsgaranti
Metallvärden har utsett Mangold Fondkommission till lik-

viditetsgarant för Bolagets aktie på Nordic Growth Market 

NGM AB:s handelsplats Nordic MTF. Syftet är att främja 

en god likviditet i aktien samt minska skillnaden mellan 

köp- och säljkurser i den löpande handeln. Enligt avtalet 

skall Mangold Fondkommission säkerställa en spread 

mellan köp- och säljkurs om maximalt 8 procent. På köp- 

och säljsidan skall Mangold Fondkommission säkerställa 

en volym motsvarande 10 000 SEK. För aktier där se-

naste avslut understiger 1,0 SEK men inte 0,5 SEK gäller 

dock ett kursintervallskrav på högst 0,04 SEK medan för 

aktier där senaste avslut understiger 0,5 SEK gäller ett 

kursintervallskrav på högst 0,03 SEK. Åtagandet påbör-

jades den 1 oktober 2013. För ändamålet har Mangold 

Fondkommission erhållit ett aktielån om 115 000 aktier. 

 
anslutning till euroclear sweden
Metallvärden är ett avstämningsbolag och Bolagets aktier 

skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt la-

gen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. 

Bolaget och dess aktier är anslutna till VP-systemet med 

Euroclear Sweden, adress Box 191, 101 23 Stockholm, 

som central värdepappersförvarare och clearingorganisa-

tion. Aktieägarna erhåller inte några fysiska aktiebrev, 

utan transaktioner med aktierna sker på elektronisk väg 

genom registrering i VP-systemet av behöriga banker och 

andra värdepappersförvaltare.

Vissa rättigheter kopplade till aktierna
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Aktien, aktiekapital och ägarförhållanden

allMän inforMation oM aktien
Metallvärdens aktier har utgivits i enlighet med svensk 

rätt och ägarnas rättigheter förknippade med aktierna 

kan endast ändras i enlighet med de förfaranden som 

anges i aktiebolagslagen. Samtliga aktier är till fullo 

betalda och denominerade i svenska kronor. Aktierna är 

registrerade i elektronisk form på person och kontoförs 

av Euroclear, med adress Euroclear Sweden AB, Box 191, 

101 23 Stockholm, i enlighet med avstämningsförbehåll 

i bolagsordningen. Aktiebrev utfärdas ej. Det förekom-

mer inga inskränkningar i rätten att fritt överlåta aktier i 

Metallvärden.

aktier och aktiekapitalet
Aktiekapitalet i Metallvärden uppgick per den 31 decem-

ber 2012 till 31 931 590,86 SEK, fördelat på 15 965 793 

fullt inbetalda aktier med ett kvotvärde om cirka 2 SEK per 

aktie. Bolagsordningens gränser avseende aktiekapitalet 

var då lägst 10 000 000 SEK och högst 40 000 000 SEK 

och gränserna avseende antalet aktier var då, och är per 

dagens datum, lägst 5 000 000 aktier och högst 20 000 

000 aktier. 

Vid extra bolagsstämma den 29 juli 2013 fattades beslut 

om minskning av aktiekapitalet med 31 292 959,14 SEK 

för täckning av förlust, till följd varav aktiekapitalet efter 

registrering av beslutet hos Bolagsverket den 31 juli 2013 

numera uppgår till 638 631,72 SEK, fördelat på 15 965 

793 aktier med ett kvotvärde om 0,04 SEK per aktie. Som 

en förutsättning för minskningsbeslutet fattades även beslut 

om att ändra bolagsordningens gränser avseende aktieka-

pitalet, till följd varav gränserna ändrades till lägst 600 000 

SEK och högst 2 400 000 SEK. 

Erbjudandet kommer, vid fullteckning, medföra att aktie-

kapitalet i Metallvärden ökar med 14 688 529,56 SEK från 

638 631,72 SEK till 15 327 161,28 SEK och att antalet 

aktier ökar med 367 213 239 från 15 965 793 till 383 

179 032 aktier, vilket motsvarar en ökning om cirka 2 300 

procent. För befintliga aktieägare som inte deltar i Erbjudan-

det uppkommer således en utspädningseffekt om maximalt 

cirka 95,83 procent.

Utöver Erbjudandet kommer Optionen, som styrelsen 

har bemyndigats av bolagsstämman att fatta beslut om för 

det fall Erbjudandet övertecknas, vid fullteckning, medföra 

att aktiekapitalet i Metallvärden ökar med ytterligare 9 142 

857,12 SEK och att antalet aktier ökar med ytterligare 228 

571 428 aktier, vilket motsvarar en ökning om cirka 59,64 

procent. För befintliga aktieägare som inte deltar i Optio-

nen uppkommer således en total utspädningseffekt utöver 

Erbjudandet om maximalt cirka 37,36 procent. Vid denna 

beräkning av den procentuella ökningen respektive utspäd-

ningseffekten har inte de aktier som kan tillkomma genom 

Erbjudandet beaktats. 

Erbjudandet och Optionen kommer, vid fullteckning, såle-

des medföra att aktiekapitalet i Metallvärden ökar med 23 

831 386,68 SEK från 638 631,72 SEK till 24 470 018,4 

SEK och att antalet aktier ökar med 595 784 667 från 15 

965 793 till 611 750 460 aktier, vilket motsvarar en ökning 

om cirka 3 732 procent. För befintliga aktieägare som var-

ken deltar i Erbjudandet eller Optionen uppkommer således 

en utspädningseffekt om maximalt cirka 97,39 procent. 

Som en förutsättning för Erbjudandet och Optionen 

fattades vid extra bolagsstämma den 10 mars 2014 beslut 

om att ändra bolagsordningens gränser avseende aktieka-

pitalet och antalet aktier. Efter registrering av besluten hos 

Bolagsverket kommer gränserna avseende aktiekapitalet 

vara lägst 15 200 000 SEK och högst 60 800 000 SEK 

och gränserna avseende antalet aktier vara lägst  

380 000 000 aktier och högst 1 520 000 000 aktier.

I tabellen nedan redovisas förändringar i aktiekapitalet 

från Bolagets registrering. 

År Transaktion
Förändring i antal 

aktier
Förändring i  

aktiekapital (SEK)
Totalt 

antal aktier
Totalt aktie-

kapital (SEK)
Kvotvärde

(SEK)

2006 Nyemission 100 100 000,00 100 100 000,00 1 000,00

2006 Nyemission 900 900 000,00 1 000 1 000 000,00 1 000,00

2007 Nyemission 110 110 000,00 1 110 1 110 000,00 1 000,00

2007 Nyemission 61 665 590 123 334,00 61 666 700 1 233 334,00 0,02

2009 Nyemission 123 333 400 2 466 668,00 185 000 100 3 700 002,00 0,02

2010 Nyemission 166 500 090 3 330 001,92 351 500 190 7 030 003,92 0,02

2010 Nyemission 234 500 000 4 690 000,00 586 000 190 11 720 003,92 0,02

2011 Sammanläggning av aktier -580 140 189 0,00 5 860 001 11 720 003,92 2,00

2011 Nyemission 526 316 1 052 632,00 6 386 317 12 772 635,92 2,00

2011 Nyemission 19 158 955 19 158 954,94 15 965 793 31 931 590,86 2,00

2013 Minskning aktiekapital 0 31 292 959,14 15 965 793 638 631,72 0,04
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lars ransgart (född 1939)
Styrelseordförande sedan 2010

Tekn. licenciat vid Chalmers Tekniska Hög-

skola, Göteborg.

Lars Ransgart har under senare tid varit verksam som 

styrelseordförande och styrelseledamot i ett antal bolag 

och har tidigare drygt 15 års erfarenhet som konsult med 

fokus på strategi- och strukturfrågor i större och medel-

stora bolag. Lars Ransgart äger privat samt genom bolag, 

vid tidpunkten för Prospektets avgivande, 641 751 aktier 

i Metallvärden. Utöver sitt uppdrag i Metallvärden har Lars 

Ransgart även följande uppdrag:

Uppdrag Befattning

Sala Bly Fastigheter AB Styrelseledamot

Varpstaden i Sala Aktiebolag Styrelseledamot

Sala Bly Aktiebolag Styrelseledamot

Lars Ransgart Management Aktiebolag Styrelseledamot

GeoVista Aktiebolag Styrelseordförande

Metallvärden i Lesjöfors AB Styrelseordförande

MIRAB Mineral Resurser Aktiebolag Styrelseledamot

GeoVista i Luleå Aktiebolag Styrelseordförande

M.V. Metallvärden AB Styrelseordförande

Eurovironment AB Styrelseordförande

AirCut Technologies Harads AB Styrelseordförande

Falu Skrot och Metallhandel AB Styrelseledamot

Crown Asset Management AB Styrelseordförande

Crown Intressenter Finland AB Styrelseledamot

ScandMar Property Developments AB Styrelseledamot/
Verkställande 
direktör

Falu Bildemontering & Skrothandel AB Styrelseledamot

Bostadsrättsföreningen Grendel Styrelseledamot

Sedan den 1 februari 2009 har Lars Ransgart varit verk-

sam i och avslutat uppdrag inom följande bolag:

Styrelse, ledande befattningshavare och revisor

Metallvärdens styrelse består av 4 personer, inklusive ordföranden, och har sitt säte i Stockholm. Styrelseledamöterna 
väljs årligen vid årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vid en extra bolagsstämman den 10 mars 2014 
entledigades Claes Österlin och Wilhelm Rosenlund utsågs till ny styrelseledamot. Nuvarande styrelseledamöter 
redovisas nedan. 

Uppdrag Befattning

Pilum Polyproject AB Styrelseledamot

Power Heat Stainless Steel Technologies 
Sweden AB

Styrelsesuppleant

Pilum AB (publ) Styrelseordförande

ALS Scandinavia Aktiebolag Styrelseledamot

NeTel AB Styrelseordförande

Crown Nordic Management AB Styrelseordförande

Pilum Enginereering AB Styrelsesuppleant

ScandMar Property Developments AB Styrelseordförande

ALS Chita Holdings AB Likvidator/Styrelse-
ledamot

Projektledarhuset i Stockholm AB Styrelseledamot

Pilum Industrifilter AB Styrelsesuppleant

björn grufMan (född 1950)
Styrelseledamot och VD sedan 2010

Diplomerad vid Handelshögskolan i Stock-

holm, civilekonom.

Björn Grufman har en bakgrund som verkställande direk-

tör i Tricoronakoncernen under åren 2003 – 2006.

Under åren 2003 – 2006 ingick M.V. Metallvärden AB

i Tricoronakoncernen men köptes ut av Björn Grufman

år 2006 i samband med att Tricoronas verksamhet

inriktades mot att omfatta handel med utsläppsrätter

och andra miljörelaterade instrument och Björn

Grufman avgick som VD.  

 Björn är idag styrelseledamot i Återvinningsindustri-

erna – en branschorganisation inom Svenskt Näringsliv. 

Björn är sedan 25 maj 2012 vald president i Bureau of 

International Recycling Federation (BIR) (www.bir.org) 

– en internationell organisation med över 800 medlem-

mar i ett 70-tal länder. Björn har i flera år varit engagerad 

som ordförande i både NRF, Nordic Recycling Federation 

och EuroMetrec – en europeisk branschorganisation för 

återvinningsbranschen. 

styrelse
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Björn Grufman äger privat samt genom bolag, vid tid-

punkten för Prospektets avgivande, 2 212 335 aktier i 

Metallvärden. Utöver sitt uppdrag i Metallvärden har Björn 

Grufman även följande uppdrag:

Uppdrag Befattning

Stripa Mine Service Aktiebolag Styrelseledamot

Sala Bly Fastigheter AB Styrelseordförande

Konsult Institutet Aktiebolag Styrelseledamot

Varpstaden i Sala Aktiebolag Styrelseordförande

Sala Bly AB Styrelseledamot

Mittretur Aktiebolag Styrelseledamot

Metallvärden i Lesjöfors AB Styrelseledamot

Björn Grufman AB Styrelseledamot

M.V. Metallvärden AB Styrelseledamot

Metallklipp i Lesjöfors AB Styrelseledamot

Falu Skrot och Metallhandel AB Styrelseordförande

Falu Bildemontering & Skrothandel AB Styrelseordförande

Återvinningsindustrins Service AB Styrelseledamot

  

Sedan den 1 februari 2009 har Björn Grufman varit verk-

sam i och avslutat uppdrag inom följande bolag:

Uppdrag Befattning

Aktiebolag Ithulini Styrelseledamot

Skultuna Gelbgjuteri Aktiebolag Styrelseledamot

Växjö Container AB Styrelseledamot

Eurovironment AB Styrelseledamot

Ekerot Titanium AB Styrelseordförande

Blybäraren Handelsbolag Bolagsman

peter Zeidler (född 1944)
Styrelseledamot sedan 2010

Utbildad bergsingenjör vid KTH. Styrelseord-

förande i Kilsta Metall AB mellan 2007 och 2010. Peter 

Zeidler äger privat samt genom bolag, vid tidpunkten för 

Prospektets avgivande, 158 661 aktier i Metallvärden.  

 Utöver sitt uppdrag i Metallvärden har Peter Zeidler 

även följande uppdrag:

Styrelse, ledande befattningshavare och revisor

Uppdrag Befattning

Aktiebolaget Yxsjö Gruvor Styrelsesuppleant

Drillcon Core Aktiebolag Styrelseledamot

Zeidler Konsult Aktiebolag Styrelseordförande

Drillcon Aktiebolag Styrelseledamot

AB Yxsjö Industriservice Styrelseledamot

Bostadsrättsföreningen Krabaten 8 Styrelseordförande

Drillcon Iberia SA Styrelseledamot

Suomen Malmi Oy Styrelseordförande

Sedan den 1 februari 2009 har Peter Zeidler varit verk-

sam i och avslutat uppdrag inom följande bolag:

Uppdrag Befattning

Lantz Fragmentering i Norrköping AB Styrelseordförande/
Styrelseledamot

wilhelM rosenlund (född 1954)
Styrelseledamot sedan 2014

Wilhelm Rosenlund blev vid en extra bolags-

stämma den 10 mars 2014 invald som ny styrelseledamot 

i Metallvärden. Wilhelm har sedan tidigare en lång erfa-

renhet från återvinningsbranschen och har bland annat 

suttit i koncernledningen för Veolia Miljö AS (1996-2010). 

Wilhelm har även jobbat som konsult/rådgivare för flera 

bolag i Sverige och Tyskland sedan 2011. Wilhelm äger 

privat samt genom bolag, vid tidpunkten för Prospektets 

avgivande, 130 250 aktier i Metallvärden. Utöver sitt upp-

drag i Metallvärden har Wilhelm Rosenlund även följande 

uppdrag:

Uppdrag Befattning

Metodo AS Verkställande direk-
tör/Styrelseledamot

Headhunter Agency Group AS Styrelseledamot

Alcuni Trading AS Styrelseordförande

Sedan den 1 februari 2009 har Wilhelm Rosenlund varit 

verksam i och avslutat uppdrag inom följande bolag:
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Styrelse, ledande befattningshavare och revisor

ledande befattningshaVare
Nedan redovisas de ledande befattningshavarna i Metall-

värden, deras bakgrund, befattning och anställningsår.

nils fransson (född 1959)
Ekonomichef sedan 2011

Nils Fransson har en bakgrund som anställd inom Skat-

teverket 1986-1990, och arbetade som granskningschef 

i Hagfors 1988-1990. Från 1991 har Nils Fransson haft 

redovisningsbyrå med som mest åtta anställda. Nils 

Fransson äger privat samt genom bolag, vid tidpunkten 

för Prospektets avgivande, 10 000 aktier i Metallvärden. 

Utöver sitt uppdrag i Metallvärden har Nils Fransson även 

följande uppdrag:

Uppdrag Befattning

Falu Skrot och Metallhandel AB Styrelsesuppleant

Invidio Fastighet och Finans AB Styrelsesuppleant

Lövang Holding AB Styrelseledamot

Falu Bildemontering & Skrothandel AB Styrelsesuppleant

Sedan den 1 februari 2009 har Nils Fransson varit verk-

sam i och avslutat uppdrag inom följande bolag:

Uppdrag Befattning

Eurovironment AB Styrelsesuppleant

C Sandahl Consulting AB Likvidator

Capiendo AB Styrelsesuppleant

christer nilsson 
Produktionschef Metallvärden i Lesjöfors, anställd 2007.

Utbildad som Produktionstekniker inom metallurgi och

materialteknik i Bergsskolan Filipstad. Har tidigare arbetat

i SSAB, Borlänge. Christer Nilsson äger privat samt ge-

nom bolag, vid tidpunkten för Prospektets avgivande, inga 

aktier i Metallvärden. Utöver sitt uppdrag i Metallvärden 

har Christer Nilsson inga uppdrag:

roland andersson
Produktionschef Sala Bly AB, anställd 2006.

Roland Andersson har en fyraårig teknisk utbildning. Han 

var anställd som gjuterichef på Westermalms Metallgjuteri 

AB mellan 1981-1989 och därefter var han lagerchef på 

metallgrossisten Saredal Stål & Metall AB som köptes 

upp av The Empire AB. 2003-2006 var Roland Anders-

son anställd av Medicarrier AB som produktionsledare. 

November 2006 anställdes han som platschef på

Sala Bly AB. Roland Andersson äger privat samt genom 

bolag, vid tidpunkten för Prospektets avgivande, 86 010

aktier i Metallvärden. Utöver sitt uppdrag i Metallvärden 

har Roland Andersson även följande uppdrag:

Uppdrag Befattning

Sala Bly Fastigheter AB Styrelsesuppleant

Varpstaden i Sala Aktiebolag Styrelsesuppleant

Sala Bly AB Styrelseledamot

Sedan den 1 februari 2009 har Roland Andersson varit 

verksam i och avslutat uppdrag inom följande bolag:

Uppdrag Betattning

Aktiebolag Ithulini Styrelseledamot

Uppdrag Befattning

Veolia Miljø Industri AS Verkställande 
direktör

Veolia Miljø Metall AS Styrelseledamot/
Verkställande 
direktör

Veolia Miljø Offshore AS Styrelseledamot

Veolia Miljø Entreprenør AS Styrelseledamot

Metall & Gjenvinning AS Styrelseledamot

Bil1din AS Styrelseledamot

Eurovironment AS Styrelseordförande

Fredrikstad Miljöpark AS Styrelseledamot

Miljöfabriken AS Styrelseordförande

Namdal Bilopphuggeri AS Styrelseledamot

Namsos Miljöindustri AS Styrelseordförande

Norsk Gjenvinning Entreprenör AS Styrelseordförande

Norsk Gjenvinning Industri AS Styrelseledamot

Norsk Gjenvinning Offshore AS Styrelseordförande

Norsk Metallretur Bergen AS Styrelseledamot

Returbil AS Styrelseledamot

Rivningsspesialisten AS Styrelseledamot

Skjeberg Bilopphuggning AS Styrelseordförande
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reVisor
Enligt Bolagets bolagsordning ska bolagsstämman utse 

minst en (1) och högst två (2) revisorer med eller utan 

suppleanter. Auktoriserad revisor Johan Kaijser (Mazars 

SET) är vald revisor i samtliga bolag inom koncernen. 

Johan Kaijser är medlem i FAR (branschorganisationen 

för revisorer och andra rådgivare). Revisorn innehar inga 

aktier i Bolaget vare sig privat eller genom bolag. Adres-

sen till revisorn återfinns i slutet av Prospektet.

öVrig inforMation oM styrelseMedleMMar och  
ledande befattningshaVare
Ingen styrelseledamot, ledande befattningshavare eller re-

visor har några familjerelationer till någon annan styrelse-

ledamot eller ledande befattningshavare. Det förekommer 

inte några intressekonflikter mellan, å ena sidan, ovanstå-

ende styrelseledamöters eller ledande befattningshavares 

skyldigheter gentemot Bolaget och, å andra sidan, deras 

privata intressen och/eller andra förpliktelser.

Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befatt-

ningshavarna har dömts i något bedrägerirelaterat mål 

sedan den 1 februari 2009. Lars Ransgart har tidigare 

varit styrelseledamot i Pilum Polyprojects AB där en före-

tagsrekonstruktion avslutades den 13 januari 2014. Därtill 

har Lars Ransgart tidigare varit styrelseledamot i Crown 

Intressenter AB och ALS Chita Holdings AB där likvida-

tion i båda fallen har avslutats. 

Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare 

har sedan den 1 februari 2009 varit utsatt för officiella 

anklagelser eller sanktioner av övervakande eller lagstif-

tande myndigheter och ingen av dessa har av domstol 

förbjudits att agera som ledamot i styrelse eller ledande 

befattningshavare eller att på annat sätt idka näringsverk-

samhet sedan den 1 februari 2009.

Det förekommer inga särskilda överenskommelser med 

större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter, 

enligt vilka någon styrelseledamot eller ledande befatt-

ningshavare valts in i förvaltnings-, lednings- och kontroll-

organ eller tillsatts i annan ledande befattning.

Samtliga i styrelsen och ledningen nås genom Bolagets 

adress som återfinns i slutet av Prospektet.

Styrelse, ledande befattningshavare och revisor
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Ägar- och bolagsstyrning

lagstiftning och bolagsordning
Metallvärden är ett publikt aktiebolag och regleras av 

svensk lagstiftning främst genom den svenska aktiebo-

lagslagen. Bolaget tillämpar därtill de regler och rekom-

mendationer som följer av listningen av Bolagets aktier 

på Nordic MTF. Förutom lagstiftning samt regler och 

rekommendationer är det bolagsordningen som ligger 

till grund för styrningen av Bolagets verksamhet. Bolag-

sordningen anger bland annat var styrelsen har sitt säte, 

verksamhetsinriktning, gränser avseende aktiekapital och 

antal aktier och förutsättningar för att få delta vid bolags-

stämma. Metallvärdens bolagsordning finns tillgänglig 

på Bolagets hemsida, www.metallvarden.se. Se vidare i 

avsnitt ”Bolagsordningen”.

sVensk kod för bolagsstyrning
Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) skall tillämpas 

av bolag vars aktier är upptagna till handel på reglerad 

marknad. Koden behöver i dagsläget inte tillämpas för 

bolag vars aktier är listade på Nordic MTF. Den är således 

inte obligatorisk för Metallvärden, och Bolagets styrelse 

har för närvarande inga planer på att tillämpa den annat 

än i de delar som styrelsen anser relevant för Bolaget och 

dess aktieägare.

inforMationspolicy
Metallvärdens policy för kommunikation och information 

syftar till att säkerställa att Bolaget håller en god kvalitet 

i dessa avseenden. Policyn berör samtliga medarbetare 

hos Metallvärden och anger i korthet bland annat följande. 

Metallvärdens informationsgivning skall vara korrekt, 

snabb och tydlig. Det skall vara lätt att hitta och erhålla 

information för såväl medarbetare internt som för externa 

intressenter. Kvalitativ information, som aldrig får vara 

tvetydig eller missvisande, är en viktig ledstjärna. Oriktiga 

uppgifter får aldrig lämnas ut. Svårigheter och problem 

skall belysas korrekt, samtidigt som de åtgärder som 

vidtagits för att lösa situationen skall framhållas. Det är 

viktigt att den som är informationsansvarig finns tillgäng-

lig vid förfrågningar.

 
personer Med insynsställning
Enligt Nordic MTF:s regelverk ska bolag, vars aktie 

handlas på Nordic MTF, på sin hemsida publicera en 

förteckning över fysisk personer som har så kallad insyns-

ställning i bolaget. Avsikten med regelverket gällande 

insynsrapportering på Nordic MTF är att informationen 

ska motsvara den information som skulle ha skickats till 

Finansinspektionen om Bolaget varit noterat på reglerad 

marknad. Utöver de personer som ingår i Metallvärdens 

styrelse, dess ledande befattningshavare, Bolagets revisor 

samt ett antal anställda/uppdragstagare som har en be-

fattning i Bolaget som normalt kan antas medföra tillgång 

till icke offentliggjord kurspåverkande information, finns 

inga övriga personer listade i nämnda förteckning. 

ansVarsfördelning
Verkställande direktören har det övergripande infor-

mationsansvaret. Verkställande direktören delegerar 

uppgiften att sprida informationen vidare till respektive 

funktionschef. Verkställande direktören är ytterst ansva-

rig för information som berör handeln med av Bolaget 

utgivna finansiella instrument. Endast den verkställande 

direktören och styrelse uttalar sig om koncernfrågor och 

ekonomiskt relaterade frågor. Pressmeddelanden och 

liknande skall godkännas av den verkställande direktö-

ren. Investerarrelationer (information till aktiemarknaden, 

finansanalytiker med flera) handläggs alltid av den verk-

ställande direktören.

 
finansiell och strategisk inforMation
Finansiell och strategisk information är ofta kurspåver-

kande och måste alltid spridas av vissa källor samtidigt till 

ett visst antal mottagare. Delårsrapporter, bokslutskom-

muniké och årsredovisning skall tas fram och publiceras i 

enlighet med gällande regelverk. Övergripande ansvar för 

den finansiella informationen innehas av den verkställan-

de direktören. Analytikerrapporter kommenteras enbart 

genom att den verkställande direktören rättar rena sakfel. 

Den finansiella rapporteringen skall finnas tillgänglig såväl 

i tryckt form som på Bolagets hemsida, www.metallvar-

den.se.

inforMationsläckor och rykten
Informationsläckor förebyggs genom att informationsmot-

tagaren medvetandegörs om att den lämnade informatio-

nen är konfidentiell. Loggbok skall föras över de personer 

som tar del av konfidentiell information i samband med 

viktiga affärshändelser. Verkställande direktören ansvarar 

för loggboken. Metallvärden har som policy att inte kom-

mentera rykten.
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finanspolicy
Metallvärden är utsatt för riskexponeringar relaterade till 

bland annat likvida medel, kundfordringar, leverantörsskul-

der och lån. Risker relaterade härtill är främst ränterisker 

avseende likvida medel och lån samt kreditrisker hän-

förliga till kundfordringar. Styrelsen för Metallvärden har 

antagit en finanspolicy för hur dessa risker, samt eventuell 

överskottslikviditet, ska hanteras.

bolagsstäMMa
Aktieägarnas inflytande i Bolaget utövas vid bolags-

stämman, som är Bolagets högsta beslutande organ. Vid 

bolagsstämman beslutar aktieägarna i centrala frågor 

såsom ändring av bolagsordningen, fastställande av re-

sultat- och balansräkningar, eventuell utdelning och andra 

dispositioner av resultatet, ansvarsfrihet för styrelsele-

damöterna och verkställande direktören, antal styrel-

seledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt 

antal revisorer och eventuella revisorssuppleanter, val av 

styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter 

samt av revisorer och eventuella revisorssuppleanter och 

fastställande av arvode till styrelse och revisor. 

Aktieägare som är införda i aktieboken på avstäm-

ningsdagen och som anmäler sitt deltagande vid bolags-

stämman i tid har rätt att närvara och rösta vid bolags-

stämman, antingen personligen eller genom ombud med 

fullmakt. Biträde till aktieägare får följa med till bolags-

stämman om aktieägare anmäler detta. Varje aktieägare 

som anmäler ett ärende med tillräcklig framförhållning har 

rätt att få ärendet behandlat vid bolagsstämman. 

Kallelser, protokoll och kommunikéer från bolagsstäm-

mor finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.metall-

varden.se.

årsstäMMan 2013
Årsstämma avseende verksamhetsåret 2013 ägde rum 

den 16 maj 2013 i Stockholm. Vid årsstämman fattades 

beslut om att fastställa i årsredovisningen intagna resul-

tat- och balansräkningar avseende verksamhetsåret 2012. 

Det beslutades att disponera Bolagets resultat i enlighet 

med styrelsens förslag i årsredovisningen. Det beslutades 

vidare att bevilja styrelsen och verkställande direktören 

ansvarsfrihet samt att omvälja Björn Grufman, Peter Zeid-

ler, Claes Österlin och Lars Ransgart till ordinarie ledamö-

ter i styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till 

styrelseordförande valdes Lars Ransgart. Det beslutades 

att styrelsearvode skulle utgå till ordföranden med  

90 000 SEK och till övriga stämmovalda ledamöter som 

inte är anställda i Bolaget med 40 000 SEK. Det be-

slutades även att ersättning till revisorn skall utgå enligt 

godkänd räkning.

extra bolagsstäMMa, tillika första kontrollstäMMa,  
den 29 juli 2013
Styrelsen i Metallvärden upprättade den 19 juni 2013 

en kontrollbalansräkning enligt aktiebolagslagen och lät 

denna granskas av Bolagets revisor, som utfärdade ett 

yttrande över densamma. Kontrollbalansräkningen utvi-

sade att Bolagets egna kapital understeg hälften av det 

registrerade aktiekapitalet varför styrelsen var skyldig att 

kalla till en bolagsstämma (första kontrollstämma) för att 

pröva frågan om Bolaget skulle gå i likvidation. 

I enlighet med styrelsens primära förslag fattade extra 

bolagsstämma den 29 juli 2013 enhälligt beslut om 

att Bolaget inte skall gå i likvidation utan att Bolagets 

verksamhet skall drivas vidare. I enlighet med styrelsens 

förslag fattade stämman därtill beslut om minskning av 

aktiekapitalet med 31 292 959,14 SEK för täckning av 

förlust, till följd varav aktiekapitalet efter registrering av 

beslutet hos Bolagsverket den 31 juli 2013 numera upp-

går till 638 631,72 SEK, fördelat på 15 965 793 aktier 

med ett kvotvärde om 0,04 SEK per aktie. Minskningen 

för förlusttäckning avsåg även förlust som hade uppstått 

efter den för den senast fastställda balansräkningen 

relevanta balansdagen (31 december 2012) men som 

framgick av den första kvartalsrapporten för 2013 (janua-

ri-mars 2013). Som en förutsättning för minskningsbeslu-

tet fattades även beslut om att ändra bolagsordningens 

gränser avseende aktiekapitalet, till följd varav gränserna 

ändrades till lägst 600 000 SEK och högst 2 400 000 

SEK. 

Efter registreringen av minskningsbeslutet hos Bo-

lagsverket återställdes det egna kapitalet och uppgick 

således därefter till minst det registrerade aktiekapitalet.

extra bolagsstäMMa, tillika andra kontrollstäMMa,  
den 27 februari 2014
Den extra bolagsstämman den 27 februari 2014 ut-

gjorde andra kontrollstämma. Enligt aktiebolagslagen är 

styrelsen skyldig att inom åtta månader från den första 

kontrollstämman (se ovan) kalla till en ny bolagsstämma 

för att på nytt pröva frågan om Bolaget ska gå i likvidation 

(andra kontrollstämma). Inför den andra kontrollstäm-

man ska styrelsen upprätta en ny kontrollbalansräkning 
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och låta denna granskas av Bolagets revisor. Om denna 

kontrollbalansräkning inte utvisar att det egna kapitalet 

återställts och uppgår till minst det registrerade aktiekapi-

talet är Bolaget skyldigt att träda i likvidation.

I enlighet med aktiebolagslagen upprättade styrelsen 

en andra kontrollbalansräkning per den 3 februari 2014 

och lät denna granskas av Bolagets revisor som utfärdade 

ett yttrande över kontrollbalansräkningen. Kontrollbalans-

räkningen utvisade att det egna kapitalet var återställt 

och uppgick till minst det registrerade aktiekapitalet. I 

enlighet med styrelsens primära förslag fattade bolags-

stämman enhälligt beslut om att Bolaget inte ska gå i 

likvidation utan att Bolagets verksamhet ska drivas vidare.

 

extra bolagsstäMMa den 10 Mars 2014
Vid extra bolagsstämma den 10 mars 2014 fattades 

beslut om att godkänna av styrelsen framlagda förslag för 

genomförande av Erbjudandet och Optionen. Stämman 

fattade således beslut om att öka Bolagets aktiekapital 

med högst 14 688 529,56 SEK genom nyemission av 

högst 367 213 239 nya aktier med företrädesrätt för 

Bolagets aktieägare (Erbjudandet), samt att bemyndiga 

styrelsen om att fatta beslut om att öka Bolagets aktie-

kapital med högst 9 142 857,12 SEK genom nyemission 

av högst 228 571 428 nya aktier (Optionen). Som en 

förutsättning för Erbjudandet och Optionen fattades även 

beslut om att ändra bolagsordningens gränser avseende 

aktiekapitalet och antalet aktier. Efter registrering av 

besluten hos Bolagsverket kommer gränserna avseende 

aktiekapitalet att vara lägst 15 200 000 SEK och högst 

60 800 000 SEK och gränserna avseende antalet aktier 

vara lägst 380 000 000 aktier och högst 1 520 000 000 

aktier.

Vid den extra bolagsstämman fattades därtill beslut om 

godkännande av en överenskommelse med brygglångiva-

re varigenom kvittningsförbindelser i Erbjudandet respek-

tive Optionen säkerställdes (för mer information, se under 

rubriken ”Kvittnings- respektive teckningsförbindelser och 

emissionsgarantier” i avsnitt ”Legala frågor och komplet-

terande information”). Den extra bolagsstämman den 10 

mars 2014 fattade därtill beslut om att entlediga Claes 

Österlin och att välja Wilhelm Rosenlund till ny styrelsele-

damot i Bolaget. 

beMyndigande
Vid tidpunkten för Prospektets utgivande finns det ett 

utestående emissionsbemyndigande för styrelsen. Vid ex-

tra bolagsstämma den 10 mars 2014 fattade bolagsstäm-

man beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden 

intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen 

och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrä-

desrätt, fatta beslut om nyemission av aktier i syfte att 

möjliggöra Optionen. Bemyndigandet medför en möjlighet 

för styrelsen att fatta beslut om att öka Bolagets aktieka-

pital med högst 9 142 857,12 SEK genom nyemission av 

högst 228 571 428 aktier.

styrelsen och dess arbetsforMer
Enligt Metallvärdens bolagsordning ska styrelsen bestå av 

minst tre (3) och högst sju (7) ledamöter med högst fem 

(5) suppleanter. Ledamöter och suppleanter, i förekom-

mande fall, väljs årligen på årsstämman för tiden intill 

slutet av nästa årsstämma. Styrelsen består för närva-

rande av de ordinarie ledamöterna Peter Zeidler, Lars 

Ransgart och Björn Grufman, valda av årsstämman 2013, 

samt Wilhelm Rosenlund, vald vid extra bolagsstämma 

den 10 mars 2014. Samtliga ledamöter är valda intill slutet 

av nästa årsstämma. Lars Ransgart är styrelseordförande 

enligt beslut vid årsstämman 2013. Styrelsens arvode 

fastställs av bolagsstämman. Information om styrelsens 

arvode finns nedan (se avsnitt ”Ersättning”). 

Enligt aktiebolagslagen har styrelsen det övergripande 

ansvaret för Bolagets organisation och förvaltningen av 

Bolagets angelägenheter. Styrelsen skall fortlöpande 

bedöma Bolagets ekonomiska situation och se till att 

Bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 

medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållan-

den i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Ordfö-

randen har ett särskilt ansvar att leda styrelsens arbete 

och se till att styrelsen fullgör sina lagstadgade uppgifter. 

Styrelsebeslut gäller endast om mer än hälften av de 

valda styrelseledamöterna är ense och dessa utgör mer 

än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter. 

I styrelsens uppgifter ingår bland annat att övervaka 

verkställande direktörens arbete och att ansvara för 

utveckling och uppföljning av Bolagets övergripande mål, 

strategier, förvärv och avyttringar av verksamheter, större 

investeringar, tillsättningar och ersättningar i ledningen 

samt löpande uppföljning av verksamheten under året. 

Bestämmelser om inrättande av revisionsutskott 

återfinns i aktiebolagslagen och Svensk kod för bolags-

styrning (”Koden”) och bestämmelser om inrättande av 

ersättningsutskott återfinns i Koden. Bestämmelserna i 

aktiebolagslagen omfattar i detta avseende endast bolag 
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vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad 

och som konstaterats ovan (se avsnitt ”Svensk kod för bo-

lagsstyrning”) är Koden inte obligatorisk för Metallvärden. 

Styrelsen har gjort bedömningen att det mot bakgrund av 

verksamhetens omfattning och Bolagets storlek i dags-

läget inte är motiverat att inrätta särskilda kommittéer 

avseende revisions- och ersättningsfrågor utan dessa 

frågor behandlas inom styrelsen. 

Styrelsens arbetsordning och instruktioner om arbets-

fördelning mellan styrelse och verkställande direktör ut-

värderas, uppdateras och fastställs årligen. Om styrelsen 

inom sig inrättar utskott, skall det av styrelsens arbetsord-

ning framgå vilka arbetsuppgifter och vilken beslutande-

rätt styrelsen har delegerat till utskott samt hur utskotten 

skall rapportera till styrelsen. 

Styrelsen meddelar skriftliga instruktioner för när och 

hur sådana uppgifter som behövs för styrelsens fortlö-

pande bedömning av Bolagets ekonomiska situation skall 

samlas in och rapporteras till styrelsen. Styrelsen har gjort 

bedömningen att det mot bakgrund av verksamhetens 

omfattning och Bolagets storlek i dagsläget inte är mo-

tiverat att upprätta skriftliga instruktioner för när och hur 

sådana uppgifter som behövs för styrelsens fortlöpande 

bedömning av Bolagets ekonomiska situation skall samlas 

in och rapporteras till styrelsen.

Verkställande direktören är tillika styrelseledamot och 

deltar således vid styrelsesammanträden. Vid varje styrel-

sesammanträde lämnar verkställande direktören en redo-

görelse för händelser av väsentlig betydelse för Bolagets 

verksamhet. Vid sammanträdena behandlas finansiella 

rapporter och samt övriga relevanta frågor. 

Bolagets revisor rapporterar till hela styrelsen och 

deltar vid minst ett styrelsesammanträde per år.

ersättning
Metallvärden har inte slutit något avtal med medlem av 

Bolagets förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan som 

ger sådan medlem rätt till pension eller liknande förmåner 

efter avträdandet av tjänst.

I nedanstående tabeller anges de belopp som har 

betalats ut i ersättning till medlemmar av styrelsen och 

ledande befattningshavare (inklusive eventuella villkorade 

eller uppskjutna ersättningar och dylikt) samt eventuella 

naturaförmåner som Metallvärden eller dess dotterbolag 

beviljat dessa för tjänster som utförts åt Metallvärden eller 

dess dotterbolag, oavsett i vilken egenskap tjänsterna har 

utförts och oavsett vem som har utfört tjänsten. 

styrelse
Under 2012 utgick arvode till styrelsen i Metallvärden 

om totalt 170 TSEK exklusive sociala avgifter. Av detta 

belopp avser 90 TSEK i arvode till styrelsens ordförande 

Lars Ransgart och 40 TSEK till styrelsens övriga ledamö-

ter.

Verkställande direktören
Björn Grufamn erhåller en månadslön om 60 TSEK med 

en pensionspremie upp till cirka 29 procent av bruttolö-

nen. Uppsägningstiden är 18 månader från Bolagets sida 

och 9 månader från Björn Grufmans sida. 

öVriga ledande befattningshaVare
Övriga ledande befattningshavare (Nils Fransson, Christer 

Nilsson och Roland Andersson) har under 2012 erhållit 

cirka 1,6 MSEK i fast lön, exklusive sociala avgifter. 

pensioner
År 2012 uppgick Bolagets pensionskostnader till 1 167 

SEK fördelat på 144 TSEK till företagets ledning. Företa-

get har inga utestående pensionsförpliktelser till styrelsen 

eller VD.

aVgångsVederlag
Det finns inget avtal om uppsägningslön eller avgångsve-

derlag till VD vid uppsägning från bolagets sida. 

Utöver vad som angivits ovan har Bolaget inte slutit något 

avtal med medlem av Bolagets förvaltnings-, lednings- el-

ler kontrollorgan som ger sådan medlem rätt till någon 

förmån efter det att uppdraget avslutats.

reVisor
Vid extra bolagsstämma den 7 oktober 2010 utsågs Jo-

han Kaijser, född 1951, från revisionsbolaget Mazars SET 

Revisionsbyrå AB, som huvudansvarig för revisionen intill 

tiden för nästa årsstämma. Johan Kaijser är auktoriserad 

revisor och medlem i FAR (branschorganisation för redo-

visningskonsulter, revisorer & rådgivare). Bolagets tidigare 

revisor var Joakim Falck, född 1972, från revisionsbolaget 

Ernst & Young AB. Johan Falck är auktoriserad revisor 

och medlem i FAR. Bytet av revisor föranleddes av för-

ändrad koncernstruktur till följd av förvärv av dotterbolag. 

Ersättningen till revisorerna utgår enligt löpande godkänd 

räkning. Den totala ersättning till revisorer som utgått för 

verksamhetsåret 2012 uppgick till 270 000 SEK.
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Allmänt
Bolaget är ett publikt aktiebolag bildat och registrerat 

enligt svensk rätt med firma Metallvärden i Sverige AB 

(publ) och med säte i Stockholms kommun. Bolagets 

associationsform regleras av, och dess aktier har utgivits 

enligt, aktiebolagslagen. 

Bolaget bildades den 18 augusti 2006 och registrera-

des hos Bolagsverket den 4 september 2006. Nuvarande 

firma registrerades den 10 september 2006. Bolagets 

organisationsnummer är 556710-2784. Föremålet för 

Bolagets verksamhet är enligt bolagsordningens § 3 att 

bedriva återvinning, handel, förädling och försäljning av 

metallbaserade råvaror, äga och förvalta fast egendom 

samt därmed förenligt verksamhet, se avsnitt ”Bolagsord-

ning”.

tvister och rättsligA processer
Nedan beskrivs de rättsliga förfaranden eller skiljeför-

faranden (inklusive ännu icke avgjorda ärenden eller 

sådana som Bolaget är medveten om kan uppkomma) 

som Metallvärden har varit part i under de senaste tolv 

månaderna och som nyligen har haft eller skulle kunna 

få betydande effekter på koncernens finansiella ställning 

eller lönsamhet. 

tvist med dingelviks krAft AB och thomAs lindvAll
 I samband med avyttringen av fastigheterna Karlskoga 

Kilsta 3:207 och 3:208 till Hammar Invest AB (publ) 

(i konkurs den 16 januari 2013), se nedan ”Avyttring 

av fastigheter” under rubriken ”Väsentliga avtal”, ingick 

Dingelviks Kraft AB (i konkurs den 10 december 2012) 

och Thomas Lindwall borgensåtaganden om 4 MSEK 

vardera för infriandet av skuldebrevet som Hammar Invest 

AB (publ) erlade som betalning för fastigheterna. Thomas 

Lindwall har begärt återvinning av en tidigare meddelad 

tredskodom varigenom han förpliktigats att infria sitt bor-

gensåtagande. Tredskodomen kan inte verkställas innan 

slutlig dom har meddelats i målet. Muntlig förberedelse 

har hållits den 6 december 2013 och dom i tingsrätten 

förväntas meddelas någon gång under sommaren eller 

hösten 2014. Styrelsen bedömer att det finns goda möj-

ligheter att nå framgång med Bolagets talan. Målet kan 

dock bli föremål för prövning i högre instans och det går 

för närvarande inte att med säkerhet bedöma huruvida 

Bolaget kommer att nå framgång med sin talan, samt om 

och när Thomas Lindwall har möjlighet att infria bor-

gensåtagandet. Tidigare utmätningsförsök hos Thomas 

Lindwall har varit utan framgång. Thomas Lindwall har 

dock i oktober 2013 infriat Bolagets skuld till Swedbank 

AB (publ) om totalt 890 TSEK och har därvid gjort gäl-

lande att denna inbetalning utgjort en amortering på det 

förfallna borgensåtagandet. Se vidare nedan ”Tvist med 

Swedbank AB (publ)”.

skAttetvist
Bolaget har varit involverat i en tvist med Skatteverket 

angående påförd mervärdesskatt, arbetsgivaravgift samt 

skattetillägg. Förvaltningsrätten biföll genom dom den 

8 april Bolagets överklagande av skattetillägget. Över-

klagandet avslogs dock i övrigt, varför Bolaget påfördes 

medvärdesskatt och arbetsgivaravgifter om totalt cirka 

3,2 MSEK. Bolaget har överklagat förvaltningsrättens 

dom till kammarrätten. 

tvist med greentech As
Bolaget, TEC Finance Sweden AB och Roger Persson har 

varit involverade i en tvist med Greentech AS angående 

Greentech AS:s anspråk om att återfå handpenning som 

erlades i samband med förhandlingar om ett planerat 

förvärv av aktierna i Eurovironment AB (tidigare intres-

sebolag i Metallvärden). Genom förlikningsavtal den 14 

mars 2013 frånföll Greentech AS sitt anspråk mot att 

Eurovironment AB vederlagsfritt överlät datorer till ett 

värde av 60 200 EUR (cirka 530 TSEK) och frånföll ett 

reklamationskrav på Greentech AS. Tvisten är därigenom 

slutligt reglerad.

tvist med swedBAnk AB (puBl)
Bolaget förpliktades genom dom meddelad av Örebo 

tingsrätt den 18 juni 2013 att utge 800 TSEK, varav  

500 TSEK solidariskt med Anders Sydborg, till Swedbank 

AB (publ). Betalning skulle utgå med förmånsrätt i fast-

igheten Karlskoga Kilsta 3:207, vilken vid tidpunkten för 

domen ägdes av Karlskoga Recycling AB. Thomas Lind-

wall, ensam styrelseledamot i Karlskoga Recycling AB, 

har i oktober 2013 betalat 890 TSEK av skulden, vilken 

vid den tidpunkten uppgick till totalt 970 TSEK (inklu-

sive upplupen ränta). För närvarande uppgår skulden till 

Swedbank AB (publ) till 80 TSEK jämte upplupen ränta. 

Skulden förfaller till betalning den 27 februari 2014. 
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tvist med r.k. internAtionAl
Bolagets dotterbolag M.V. Metallvärden AB har varit 

involverat i en tvist med Krishan Radha (enskild firma R.K. 

International) i vilken förlikning stadfästes i Stockholms 

tingsrätt den 25 januari 2012. Till följd av förlikningen 

skulle M.V. Metallvärden AB betala 475 TSEK till Krishan 

Radha, varav 75 TSEK har betalats och resterande del 

har förfallit till betalning och ligger hos Kronofogdemyn-

digheten. Nuvarande skuld uppgår till 401 TSEK.

AvtAl och trAnsAktioner med närstående
Nedan beskrivs närståendetransaktioner som har ingåtts 

från och med räkenskapsåret 2011 fram till datumet för 

Prospektets offentliggörande. Under denna period har 

närståendetransaktioner uppgående till ett belopp om 

totalt cirka 22,14 MSEK genomförts. Samtliga avtal och 

transaktioner med närstående har enligt styrelsens be-

dömning utförts på marknadsmässig grund om inte annat 

särskilt anges.

lån och finAnsiering
Det lån som Bolaget upptagit från lånekonsortiet (in-

klusive ställda säkerheter), se nedan ”Lånekonsortium” 

under rubriken ”Väsentliga avtal”, utgör transaktioner 

med närstående till de delar som avser Metodo AS (till 

100 procent ägt av Wilhelm Rosenlund, styrelseledamot 

i Bolaget), Claes Österlin (f.d. styrelseledamot i Bolaget), 

Zeidler Konsult AB (till 51 procent ägt av Peter Zeidler, 

styrelseledamot i Bolaget), samt Mittretur AB (till 100 

procent ägt av Björn Grufman, verkställande direktör och 

styrelseledamot i Bolaget). De delar av lånet som utgör 

transaktioner med närstående uppgår till totalt 3,5 MSEK 

(jämte upplupen ränta 974 TSEK). Lånet löper utan ränta 

sedan den 31 augusti 2013 till följd av kvittningsöver-

enskommelse (se även avsnitt ”Kvittnings- respektive 

teckningsförbindelser samt emissionsgarantier” nedan).

De lån Bolaget och dotterbolaget M.V. Metallvärden AB 

har erhållit från Mittretur AB (inklusive ställda säkerheter), 

se nedan ”Mittretur AB” under rubriken ”Väsentliga avtal”, 

utgör transaktioner med närstående. Lån från Mittretur 

AB (till 100 procent ägt av Björn Grufman, verkställande 

direktör och styrelseledamot i Bolaget) uppgår till totalt 

4,01 MSEK (jämte upplupen ränta 429 TSEK per den 31 

december 2013).

De lån Bolaget har upptagit från Lars Ransgart Mana-

gement AB, se nedan ”Lars Ransgart Management AB” 

under rubriken ”Väsentliga avtal”, utgör transaktioner med 

närstående. Lån från Lars Ransgart Management AB 

(till 100 procent ägt av Lars Ransgart, styrelseledamot i 

Bolaget) uppgår till totalt 1,7 MSEK (jämte upplupen ränta 

322 TSEK per den 31 december 2013). 

Det brygglån Bolaget har upptagit från Mittretur AB 

(till 100 procent ägt av Björn Grufman, verkställande 

direktör och styrelseledamot i Bolaget), Lars Ransgart 

Management AB (till 100 procent ägt av Lars Ransgart, 

styrelseordförande i Bolaget), Zeidler Konsult AB (till 51 

procent ägt av Peter Zeidler, styrelseledamot i Bolaget) 

och Bergslagernas Järnvaruaktiebolag (till 100 procent 

ägt av Claes Österlin, f.d. styrelseledamot i Bolaget), vilket 

i sin helhet ska återbetalas till Mittretur AB, se nedan 

”Bryglånegivare” under rubriken ”Väsentliga avtal”, utgör 

transaktion med närstående.

tilläggsköpeskilling
Bolagets skuld avseende tilläggsköpeskilling för förvärvet 

år 2011 av Falu Skrot och Metallhandel AB från Mittretur 

AB, se nedan ”Tilläggsköpeskilling Mittretur AB” under 

rubriken ”Väsentliga avtal”, utgör en transaktion med 

närstående. Skulden till Mittretur AB (ägt till 100 procent 

av Björn Grufman, verkställande direktör och styrelseleda-

mot i Bolaget) uppgår till totalt 400 TSEK (jämte upplu-

pen ränta 96 TSEK per den 31 december 2013).

väsentligA AvyttringAr
Bolagets dotterbolag Falu Skrot och Metallhandel AB, då 

med firma Z-skrot AB, avyttrade i februari 2013 en rörelse 

till Z-skrot AB, då med firma Zäta F AB, se nedan ”Avytt-

ring av rörelse i Falu Skrot och Metallhandel AB” under 

rubriken ”Väsentliga avtal”. Överlåtelsen till Z-skrot AB 

(till 100 procent ägt av Margareta Forsberg, dåvarande 

verkställande direktör i Falu Skrot och Metallhandel AB) 

utgjorde en transaktion med närstående. Köpeskillingen 

uppgick till totalt 8,35 MSEK. 

lokAlhyrA
Bolagets dotterbolag Sala Bly AB hyr en lokal på Drott-

ning Christinas väg 13 i Sala av Varpstaden i Sala AB, se 

nedan ”Avtal om hyra av fastigheter och lokaler” under 

rubriken ”Väsentliga avtal”. Hyresavtalet med Varpstaden 

i Sala AB (dotterbolag till Mittretur AB, vilket ägs till 100 

procent av Björn Grufman, verkställande direktör och 

styrelseledamot i Bolaget) utgör en transaktion med när-

stående. Lokalhyran uppgår till 260 TSEK per år. Sala Bly 

AB hyr även en lokal på Energigatan 1 i Sala av Sala Bly 
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Fastigheter AB, se nedan ”Avtal om hyra av fastigheter 

och lokaler” under rubriken ”Väsentliga avtal”. Hyresavta-

let med Sala Bly Fastigheter AB (dotterbolag till Mittretur 

AB, vilket bolag ägs till 100 procent av Björn Grufman, 

verkställande direktör och styrelseledamot i Bolaget) 

utgör en transaktion med närstående. Lokalhyran uppgår 

till 60 TSEK per år.

väsentligA AvtAl
Det följande är en sammanställning av avtal av större 

betydelse vilka Bolaget eller dess dotterbolag har ingått 

eller förlängt under de senaste två åren samt av avtal som 

innehåller rättigheter eller skyldigheter som är av väsent-

lig betydelse för koncernen per dagen för detta Prospekt. 

Redogörelsen omfattar inte avtal som ingåtts som ett led i 

den löpande affärsverksamheten.

lånekonsortium
Bolaget har den 30 maj 2012 tagit upp ett lån om  

8 MSEK (jämte upplupen ränta 2,01 MSEK) per den 31 

december 2013 (ränta beräknad till sista augusti 2013 då 

kvittningsavtal ingånget under hösten 2013) från ett lå-

nekonsortium bestående av Metodo AS (1 MSEK), Claes 

Österlin (500 TSEK), Zeidler Konsult AB (1,5 MSEK), 

Advanced Software Design Wallmark AB (500 TSEK), 

Anders Rylander Investment AB (2 MSEK), Svea Lands 

S.A. (1 MSEK), Roger Persson (1 MSEK), samt Mittretur 

AB (500 TSEK). Som säkerhet för lånet pantförskrev 

Bolaget ett skuldebrev om 8 MSEK från Hammar Invest 

AB (publ) (i konkurs den 16 januari 2013), samt två för 

skuldebrevets rätta fullgörande ingångna borgensåta-

ganden från Thomas Lindwall och Dingelviks Kraft AB 

(i konkurs den 10 december 2012) om 4 MSEK vardera. 

Som säkerhet för Mittretur AB:s del av lånet har därtill 

samtliga aktier i Bolagets dotterbolag Falu Skrot och Me-

tallhandel AB pantsatts. Lånet förföll till betalning den 15 

december 2012. Under hösten 2013 har en överenskom-

melse ingåtts med långivarna i huvudsak innebärandes 

att långivarna åtar sig att kvitta sina respektive fordringar 

(inklusive uppluppen ränta) under lånet som betalning 

för nya aktier i Bolaget. Som en förutsättning för kvitt-

ningsåtagandet har Bolaget i sin tur åtagit sig att erlägga 

en ersättning till långivarna motsvarande 40 procent av 

eventuellt överskott (efter avdrag för av Bolaget nedlagda 

kostnader efter den 1 september 2013) i kravproces-

sen avseende reversfordran i anledning av avyttringen 

av fastigheter, se ovan ”Tvist med Dingelviks Kraft AB 

och Thomas Lindwall”. För det fall bolaget beslutar att 

avbryta kravprocessen har långivarna en option på att 

förvärva reversfordran för en (1) SEK. Som ytterligare en 

konsekvens av kvittningsöverenskommelsen löper lånet 

utan ränta sedan den 31 augusti 2013, se vidare under 

”Kvittnings- respektive teckningsförbindelser och emis-

sionsgarantier”. 

hAndelsBAnken
Samtliga Bolagets dotterbolag och dotterdotterbolaget 

Metallvärden i Lesjöfors AB har lån och krediter från 

Handelsbanken uppgående till totalt 5,719 MSEK (jämte 

upplupen ränta 0 TSEK). Av totalbeloppet avser 579 

TSEK (jämte upplupen ränta 0 SEK) Sala Bly AB, 74 

TSEK (jämte upplupen ränta 0 SEK) Falu Skrot och Me-

tallhandel AB, 359 TSEK (jämte upplupen ränta 0 SEK) 

Falu Bildemontering & Skrothandel AB, 1,357 MSEK 

(jämte upplupen ränta 0 SEK) M.V. Metallvärden AB samt 

3,35 MSEK (jämte upplupen ränta 0 TSEK) Metallvärden 

i Lesjöfors AB. Som säkerhet för förpliktelser gentemot 

banken har samtliga aktier i M.V. Metallvärden AB och 

Metallvärden i Lesjöfors AB pantsatts. Som säkerhet för 

förpliktelser gentemot banken har därtill företagsinteck-

ningar beviljats banken i all egendom upp till ett belopp 

om (i) 1,7 MSEK i Sala Bly AB, (ii) 4 MSEK i Falu Skrot 

och Metallhandel AB, (iii) 3,3 MSEK i Falu Bildemontering 

& Skrothandel AB, (iv) 5,0 MSEK i M.V. Metallvärden AB 

samt (v) 5,0 MSEK i Metallvärden i Lesjöfors AB. Vidare 

har Bolaget ingått obegränsade borgensåtaganden för 

dotterbolagen Sala Bly AB:s och M.V. Metallvärden AB:s 

förpliktelser gentemot banken, Falu Skrot och Metall-

värden AB ingått ett obegränsat borgensåtagande för 

Falu Bildemontering & Skrothandel AB:s förpliktelser 

gentemot banken samt M.V. Metallvärden AB ingått ett 

obegränsat borgensåtagande för Metallvärden i Lesjöfors 

AB:s förpliktelser gentemot banken och ett borgensåta-

gande intill 800 TSEK för Falu Skrot och Metallhandel 

AB:s förpliktelser gentemot banken. Slutligen har Me-

tallvärden i Lesjöfors AB:s fastigheter Filipstad Lesjöfors 

3:101, 3:102, 3:103 samt 3:104 pantsatts som säkerhet 

för förpliktelser gentemot banken. 

Biocell AB
Bolaget har ett lån från Biocell AB om 5 MSEK (jämte 

upplupen ränta 1,19 MSEK) som upptogs den 23 maj 

2012. Sedan lånet förfallit till betalning ingicks ett avtal 

den 23 november 2012 om förlängning av lånet till den 
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30 december 2012. I samband med förlängningen av 

lånet ställde Bolaget säkerhet för lånet i form av pantsätt-

ning av samtliga aktier i Sala Bly AB. Genom avtal den 

31 oktober 2013 förlängdes lånet till den 1 oktober 2014 

och Biocell AB avstod från att realisera panten, villkorat 

av att upplupen ränta och dröjsmålsränta per den 31 

december 2013 om totalt 1 979 166 SEK erlades per 

den 1 februari 2014. Genom nytt avtal den 22 januari 

2014 nedsattes räntebeloppet till 1,5 MSEK, villkorat av 

att förevarande nyemission genomförs utan dröjsmål. 

Ränta på detta belopp löper med 18 procent. Räntebelop-

pet på 1,5 MSEK samt upplupen ränta på detta belopp 

och på lånebeloppet i övrigt ska erläggas senast den 30 

april 2014. Anstånd med återbetalning av återstående 5 

MSEK har medgivits till den 1 oktober 2014. Årsränta på 

återstående del av lånet löper med 18 procent från den 1 

januari 2014 och förfaller i samband med återbetalning av 

lånet. Genom avtalet den 22 januari 2014 ställde Bolaget 

säkerhet för lånet i form av pantsättning av samtliga aktier 

i Falu Bildemontering AB. 

mittretur AB
Bolaget och dess dotterbolag M.V. Metallvärden AB 

har lån uppgående till totalt 4,956 MSEK (jämte upplu-

pen ränta 523 TSEK per den 31 december 2013) från 

Mittretur AB. Av totalbeloppet avser 3,11 MSEK (jämte 

upplupen ränta 490 TSEK per den 31 december 2013) 

Bolaget och 445 TSEK (jämte upplupen ränta 33 TSEK 

per den 31 december 2013) M.V. Metallvärden AB. 1,5 

MSEK av totalbeloppet (jämte upplupen ränta 360 TSEK 

per den 31 augusti 2013) avsåg lån som ursprungligen 

upptagits av Metallvärden i Lesjöfors AB, vilket Bolaget, 

med Mittretur AB:s samtycke, har övertagit betalnings-

ansvaret för. Metallvärden i Lesjöfors AB:s lån löpte med 

en årsränta om 5 procent och förföll till betalning den 31 

december 2011. Mittretur AB har ingått en kvittningsöver-

enskommelse varigenom lånet ska kvittas mot nyutgivna 

aktier i Bolaget, se vidare under ”Kvittnings- respektive 

teckningsförbindelse samt emissionsgarantier”. 

BrygglångivAre
Bolaget upptog den 22 oktober 2013 ett lån om 1,4 

MSEK från ett konsortium bestående av Mittretur AB 

(500 TSEK), Lars Ransgart Management AB (400 

TSEK), Zeidler Konsult AB (400 TSEK) och Bergsla-

gernas Järnvaruaktiebolag (100 TSEK). Lånet förföll till 

återbetalning den 31 december 2013 och ska återbetalas 

i samband med att Bolaget erhåller emissionslikviden till 

följd av Erbjudandet. Ränta löper med 13 procent och ska 

erläggas vid återbetalning av lånet. Lånet utbetalades av 

och återbetalning ska ske till Mittretur AB som därefter 

ska betala lånebeloppet till övriga långivare. 

lArs rAnsgArt mAnAgement AB
Bolaget har upptagit lån från Lars Ransgart Management 

AB om totalt 1,706 MSEK (jämte upplupen ränta 332 

TSEK per den 31 december 2013). Bolagets lån löper 

med en årsränta om 8 procent och förfaller vid särskild 

överenskommelse eller när Bolagets betalningsförmåga 

så tillåter. Ursprungligt lånebelopp var 480 TSEK. 1 

MSEK av totalbeloppet (jämte upplupen ränta 254 TSEK 

per den 31 augusti 2013) avsåg lån som ursprungligen 

upptagits av Metallvärden i Lesjöfors AB, vilket Bolaget, 

med Lars Ransgart Management AB:s samtycke, har 

övertagit betalningsansvaret för. Metallvärden i Lesjöfors 

AB:s lån löpte med en årsränta om 8 procent och förföll 

till betalning den 31 december 2011. Lars Ransgart 

Management AB har ingått en kvittningsöverenskom-

melse varigenom lånet ska kvittas mot nyutgivna aktier 

i Erbjudandet. Som en konsekvens av nämnda kvitt-

ningsöverenskommelse löper lånet utan ränta sedan den 

31 augusti 2013, se vidare under ”Kvittnings- respektive 

teckningsförbindelser och emissionsgarantier”.

Almi företAgspArtner värmlAnd AB
Bolagets dotterbolag Metallvärden i Lesjöfors AB har ett 

lån från ALMI Företagspartner Värmland AB om 1 MSEK 

(jämte upplupen ränta 191 TSEK per den 31 december 

2013) som upptogs i maj 2009. Lånet förföll till betalning 

den 2 oktober 2012 och dröjsmålsränta löper sedan den 

5 november 2012. Som säkerhet för förpliktelserna gen-

temot ALMI Företagspartner Värmland AB har företagsin-

teckning beviljats i all egendom i Metallvärden i Lesjöfors 

AB till ett belopp om 5 MSEK i första hand och ett belopp 

om 5 MSEK i andra hand. Som säkerhet för förpliktelser-

na har Bolagets dotterbolag M.V. Metallvärden AB därtill 

ingått ett obegränsat borgensåtagande och Metallvärden 

i Lesjöfors AB:s fastigheter Filipstad Lesjöfors 3:101, 

3:102, 3:103 samt 3:104 har pantsatts i andra hand. 
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Brygglån från förvAltnings AB kronopArk, gomoBile nu AB  
och sveA lAnds s.A.
Bolaget har den 19 februari 2014 ingått tre avtal varige-

nom Förvaltnings AB Kronopark, GoMobile Nu AB samt 

SVEA Lands S.A. beviljade Bolaget ett brygglån om var-

dera 1 000 000 SEK totalt 3 000 000 SEK. Lånen löper 

med periodränta om 7,5 procent. Lånen ska återbetalas 

så snart emissionslikviden för Erbjudandet har betalats till 

Bolaget, dock senast den 30 april 2014.

övrigA väsentligA AvtAl med finAnsiellA åtAgAnden
tilläggsköpeskilling dAlA utveckling & pArtner AB
Bolagets dotterbolag Falu Bildemontering & Skrothandel 

AB ingick ett avtal med Dala Utveckling & Partner AB 

den 22 december 2010 varigenom en tidigare avtalad 

tilläggsköpeskilling avseende ett aktieförvärv fastställdes 

till 1,6 MSEK, varav 700 TSEK kvarstår att betala per 

den 31 december 2013. Tilläggsköpeskillingen är räntefri 

och ska erläggas i rater fram till 31 december 2015. 300 

TSEK har förfallit till betalning och nästa delbetalning om 

100 TSEK förfaller till betalning den 30 juni 2014. 

tilläggsköpeskilling mittretur AB
Vid avtalet om förvärvet av Z-skrot AB från Mittretur 

AB år 2011 avtalades om en tilläggsköpeskilling vilken 

uppgår till 400 TSEK (jämte upplupen ränta 33 TSEK per 

den 31 december 2013). Skulden förfaller vid anfordran 

och löper med en årsränta om 5 procent. 

AvtAl Avseende väsentligA AvyttringAr
Avyttring Av AktiernA i eurovironment AB
Den 17 december 2012 avyttrade Bolaget sitt innehav 

av aktier i intressebolaget Eurovironment AB till TEC 

Finance Sweden AB. Köpeskillingen för aktierna var 2,27 

MSEK och erlades kontant på tillträdesdagen. Enligt 

överlåtelseavtalet skulle därutöver en tilläggsköpeskilling 

utgå i samband med att en tvist med Greentech Holding 

AS avslutades eller inte aktualiserades, se ovan ”Tvist 

med Greentech AS” under rubriken ”Tvister och rättsliga 

processer”.

Avyttring Av rörelse i fAlu skrot och metAllhAndel AB
Den 28 februari 2013 överlät Falu Skrot och Metallhandel 

AB (då med firma Z-skrot AB) en rörelse avseende inköp, 

sönderdelning, återvinning och försäljning av skrot till Z-

skrot AB (då med firma Zäta F AB). Köpeskillingen för rö-

relsen var 8,35 MSEK varav 4,71 MSEK erlades kontant 

på tillträdesdagen, 1,6 MSEK erlades genom övertagande 

av fordringar och 2,03 MSEK erlades genom kvittning av 

skulder som Bolaget hade till Z-skrot AB. 

Avyttring Av fAstigheter
Bolaget avyttrade den 1 augusti 2011 fastigheterna 

Karlskoga Kilsta 3:207 och 3:208 till Hammar Invest AB 

(publ) för en köpeskilling om 10,5 MSEK, varav 2,5 MSEK 

erlades kontant vid avtalets ingående och 8 MSEK erla-

des genom ett skuldebrev samt för skuldebrevets rätta 

fullgöranden ingångna borgensåtaganden från Dingelviks 

Kraft AB och Thomas Lindwall om 4,0 MSEK vardera. 

Skuldebrevet och borgensåtagandena ställdes senare 

som säkerhet för lånet från lånekonsortiet, se ovan under 

”Lånekonsortium”. Hammar Invest AB (publ) är i konkurs 

sedan den 16 januari 2013 och Dingelviks Kraft AB är 

i konkurs sedan den 10 december 2012. Se ovan ”Tvist 

med Dingelviks Kraft AB och Thomas Lindwall”.

Avyttring Av frAgmenteringsAnläggning
Genom avtal den 23 maj 2013 överlät M.V. Metallvärden 

AB en fragmenteringsanläggning av märket Lindemann 

Shredder ZM 150 x 100 till det polska företaget Phucen-

ter. Köpeskillingen för fragmenteringsanläggningen var 

260 TEUR (cirka 2,33 MSEK) och erlades kontant.

Avyttring Av lAstmAskin
Bolaget avyttrade genom avtal den 12 mars 2012 en last-

maskin av märket Volvo L 180 E till Skuntamåla Entrepre-

nad AB. Köpeskillingen för lastmaskinen var 420 TSEK, 

varav handpenning erlades om 82 TSEK och resten 

erlades vid kontant vid avhämtning.

AvtAl om hyrA Av fAstigheter och lokAler
BrunnsgAtAn 11A, stockholm
Bolaget hyr lokal för huvudkontor på Brunnsgatan 11A i 
Stockholm av Fastighets AB Kungsbrunnen enligt löpande 
3-månaderskontrakt, av vilket det senaste löpte ut den 31 
januari 2014. Muntligt avtal om förlängning till den 31 de-
cember 2014 har därefter ingåtts, men har vid tidpunkten 
för Prospektets offentliggörande inte formaliserats genom 
skriftligt kontrakt. Årshyran uppgår till 426 TSEK och 
uppräknas med 3 procent årligen med start den 1 januari 

2014. 
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Zettergrens väg 26, fAlun
Bolagets dotterbolag Falu Bildemontering & Skrothandel 

AB bedriver skrothandel och bildemontering på fastighe-

ten Ingarvsmon 2 i Falun, vilken hyrs av Dala Utveckling 

& Partner AB. Avtalet löper på bestämd tid till den 31 

augusti 2018. Årshyran uppgår till taxeringsvärdet för 

fastigheten, som var 500 TSEK 2012.

drottning christinAs väg 13, sAlA
Bolagets dotterbolag Sala Bly AB bedriver smältverk i en 

lokal på Drottning Christinas väg 13 i Sala, vilken hyrs av 

Varpstaden i Sala AB. Avtalet löper till den 30 september 

2014 och förlängs årsvis vid utebliven uppsägning. Års-

hyran är 260 TSEK plus tillägg för indexuppräkning enligt 

konsumentprisindex.

energigAtAn 1, sAlA
Bolagets dotterbolag Sala Bly AB bedriver pressverk i 

en lokal på Energigatan 1 i Sala, vilken hyrs av Sala Bly 

Fastigheter AB. Avtalet löpte ursprungligen till den 30 

november 2013 och förlängs årsvis vid utebliven uppsäg-

ning. Årshyran är 60 TSEK per år, plus tillägg för index-

uppräkning enligt konsumentprisindex.

kund och leverAntörsAvtAl
leverAntörsAvtAl med Boliden Bergsöe AB
Bolagets dotterbolag Sala Bly AB har ingått ett avtal med 

Boliden Bergsöe AB avseende köp av ”soft lead” och 

antimonlegerad bly under avtalsperioden. Sala Bly AB 

är förpliktat enligt avtalet att köpa och Boliden Bergsöe 

AB är förpliktat att sälja vissa volymer under avtalstiden 

till avtalat pris. Avtalet löper från den 1 januari till den 31 

december 2014 med förlängning under sådan rimlig tid 

som avtalade kvantiteter förvärvas. 

försäkringAr
Enligt styrelsens bedömning ger det föreliggande 

försäkringsskyddet, inklusive försäkringsnivå och för-

säkringsvillkor, ett tillfredsställande skydd med hänsyn 

tagen till försäkringspremierna och potentiella risker med 

verksamheten. Det kan dock inte garanteras att förluster 

eller skador inte uppstår eller krav inte framställs som går 

utöver vad som täcks av nuvarande försäkringsskydd.

immAteriellA rättigheter
Bolagets dotterbolag M.V. Metallvärden AB är innehavare 

av ett figurvarumärke bestående av Metallvärdens logotyp 

och domännamnet www.metallvarden.se. Därutöver 

utgörs koncernens huvudsakliga immateriella rättigheter 

av firmanamn.

miljöfrågor
All verksamhet som bedrivs inom koncernen kan vara 

miljöpåverkande, då den medför olika typer av utsläpp. 

Det kan vara allt från koldioxidutsläpp från fordon till rök-

gaser från smältverksamheterna. Väsentligen reducerade 

utsläppsgränser skulle kunna påverka användningen av 

materiella anläggningstillgångar. Koncernens stora an-

läggningar har koncession för sin verksamhet, varigenom 

Länsstyrelsen anger utsläppsgränser för de olika utsläpp 

som får göras. Med dagens produktion är utsläppen 

avsevärt under dessa gränser och det finns inga synbara 

tendenser till att utsläppen skulle öka eller att myndighe-

terna skulle ha anledning att sänka gränsvärdena.

På industrifastigheter finns risk för att man tidigare 

har hanterat miljöfarliga ämnen på ett sätt som kan ha 

medfört föroreningar i marken. Fastighetsägaren kan vara 

skyldig att sanera fastigheterna från sådana föroreningar. 

Som utgångspunkt ska den som har orsakat föroreningen 

betala för denna, men om den ansvarige inte kan hållas 

ansvarig kan nuvarande fastighetsägare åläggas ansvar 

för saneringskostnader.

Koncernens enda fastighetsinnehav är för närvarande 

de fastigheter i Lesjöfors som ägs av Bolagets dot-

terdotterbolag Metallvärden i Lesjöfors AB. Avseende 

dessa fastigheter är koncernens ansvar för eventuella 

saneringskostnader begränsat till ett belopp som av-

satts på spärrat konto enligt överenskommelse med 

Länsstyrelsen.i Värmlands län. Beloppet uppgick ur-

sprungligen till 2,0 MSEK. Av detta belopp har totalt 

cirka 1,1 MSEK tagits i anspråk för sanering. Sedan det 

kvarvarande beloppet förräntat sig är Koncernens ansvar 

begränsat till 1,1 MSEK. Eventuella övriga saneringskost-

nader bekostas av Länsstyrelsen i Värmlands län.

Utöver det ovanstående finns en risk för att Bolagets 

verksamhet oavsiktligen orsakar miljöskador. Samtliga 

produktionsenheter inom koncernen har idag kontrollpro-

gram och lämnar årligen miljörapporter på sin produktion. 

Det har hittills inte funnits anledning för Bolagets styrelse 

att misstänka att miljöpåverkan kan ha skett.

Legala frågor och kompletterande information
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övrigt
Bolagets dotterbolag M.V. Metallvärden AB och dess dot-

terbolag Metallvärden i Lesjöfors AB försattes i företags-

rekonstruktion i december 2012 enligt beslut av domstol. 

Företagsrekonstruktionerna upphörde den 3 respektive 

den 12 december 2013. Under företagsrekonstruktio-

nerna fick verkställighet och annan utmätning inte ske 

mot dessa bolag, utöver verkställighet avseende fordran 

som omfattades av handpanträtt eller retentionsrätt. Se-

dan företagsrekonstruktionernas upphörande finns inget 

hinder mot att utmätning av förfallna skulder sker hos M.V. 

Metallvärden AB och Metallvärden i Lesjöfors AB och det 

finns således en risk att säkerheter som har ställts för 

sådana skulder kan realiseras. 

kvittnings- respektive teckningsförBindelser  
sAmt emissionsgArAntier
Erbjudandet är fullt garanterat genom (i) kvittningsför-

bindelser om cirka 17,5 MSEK, motsvarande cirka 68 

procent av Erbjudandet, (ii) teckningsförbindelser om 

0,25 MSEK, motsvarande cirka 0,97 procent av Erbju-

dandet, samt (iii) avtal om emissionsgaranti om cirka 7,9 

MSEK, motsvarande cirka 31 procent av Erbjudandet. 

I tabellen nedan redovisas de parter som lämnat kvitt-

nings- respektive teckningsförbindelser samt ingått avtal 

om emissionsgaranti med Bolaget avseende Erbjudandet. 

Någon ersättning till de som lämnat kvittnings- respektive 

teckningsförbindelser utgår ej (med undantag för den 

ersättning som eventuellt kommer att utgå till lånekonsor-

tiet, se ”Lånekonsortium” ovan under rubriken ”Väsentliga 

avtal”). Kontant provision utgår enligt garantiavtalen om 

13 procent på garanterat belopp. Total garantiprovision 

uppgår således till cirka 1,0 MSEK. Kvittningsförbindel-

serna ingicks under hösten 2013 medan teckningsför-

bindelserna och garantiavtalen ingicks under januari/

februari 2014. Som säkerhet för det rätta fullgörandet av 

garantiåtaganden har kontanta medel motsvarande halva 

garantibeloppet deponerats hos Mangold Fondkommis-

sion. I övrigt har inga kontanta medel eller andra tillgångar 

pantsatts och ingen annan säkerhet har tillhandahållits för 

att säkerställa åtagandena. 

Som framgår av tabellen på nästkommande sida har 

kvittnings- respektive teckningsförbindelser lämnats, 

och avtal om emissionsgaranti ingåtts, av såväl befintliga 

aktieägare som utomstående parter. 

intressen och intressekonflikter
Som framgår under avsnitt ”Kvittnings- respektive teck-

ningsförbindelser samt emissionsgarantier” ovan har kvitt-

nings- respektive teckningsförbindelser lämnats, och avtal 

om emissionsgaranti ingåtts, av såväl befintliga aktieägare 

som utomstående parter. Dessa parter har ett intresse i 

att Erbjudandet genomförs framgångsrik och, såvitt avser 

emissionsgaranter, att avtalad ersättning utbetalas.

Mangold Fondkommission, som även agerar emissions-

institut, är finansiell rådgivare till Bolaget och Advokatfir-

man Delphi KB är legal rådgivare till Bolaget i anledning 

av Erbjudandet och Optionen och har biträtt Bolaget i 

upprättandet av detta Prospekt. Mangold Fondkommis-

sion har därtill ingått avtal om emissionsgaranti i anled-

ning av Erbjudandet. 

Mangold Fondkommission erhåller en på förhand 

avtalad ersättning och Advokatfirman Delphi KB erhåller 

löpande ersättning för utförda tjänster.

Teckningskursen och garantiersättningen har bestämts 

i samråd mellan Bolaget och Mangold Fondkommission. 

Transaktionsstrukturen har bestämts utifrån de bolags-

specifika och marknadsrelaterade förutsättningar som 

råder för att uppnå en fullt garanterad företrädesemission 

utan att för den skull riskera att negativt drabba befintliga 

aktieägare eller utge för hög ersättning till emissionsga-

ranter.

Utöver ovanstående parters intresse i att Erbjudandet 

kan genomföras framgångsrikt och, såvitt avser emis-

sionsgaranter, att avtalad ersättning utbetalas, finns 

inga ekonomiska eller andra intressen i emissionen. Det 

bedöms inte föreligga några intressekonflikter mellan 

parterna som i enlighet med ovanstående har ekonomiska 

eller andra intressen i emissionen.

hAndlingAr som hålls tillgängligA för inspektion
Bolagets bolagsordning, stiftelseurkund, handlingar in-

förlivade genom hänvisning och annan av Metallvärden of-

fentliggjord information som hänvisas till i detta Prospekt 

kommer under Prospektets giltighetstid finnas tillgängliga 

i elektronisk form på Bolagets hemsida, www.metallvar-

den.se. Handlingarna kan också beställas från Bolagets 

huvudkontor på ordinarie kontorstid under vardagar. Kon-

taktuppgifter återfinns i slutet av Prospektet.

Legala frågor och kompletterande information
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Legala frågor och kompletterande information

Ägare/Fordringsägare/Garant

Teckning- 
förbindelse, 
antal aktier

Tecknings-
förbindelse 

genom kvitt-
ning, SEK

Tecknings-
förbindelse 

kontant, 
SEK

Emission-
garanti,  

antal aktier
Emissionsga-

ranti, SEK

Andel av 
Erbjudan-

det, %
Totalt 

antal aktier
Totalt  

belopp, SEK

Anders Rylander Investment AB 38 483 370,0 2 443 835,9 250 000,0 - - 10,5 38 483 370,0 2 693 835,9

Svea Lands S.A 17 455 971,0 1 221 918,0 - - 4,8 17 455 971,0 1 221 918,0

Björn Grufman 6 428 571,0 450 000,0 - - 1,8 6 428 571,0 450 000,0

Mittretur AB 67 295 914,0 4 710 714,0 - - 18,3 67 295 914,0 4 710 714,0

Claes Österlin 11 345 157,0 794 161,0 3,1 11 345 157,0 794 161,0

Lars Ransgart Management AB 32 978 785,0 2 308 515,0 9,0 32 978 785,0 2 308 515,0

Zeidler Konsult AB 34 403 071,0 2 408 215,0 9,4 34 403 071,0 2 408 215,0

Advanced Software Design  
Wallmark AB

9 291 585,0 650 411,0 2,5 9 291 585,0 650 411,0

Roger Persson 17 455 971,0 1 221 918,0 4,8 17 455 971,0 1 221 918,0

Metodo AS 18 583 171,0 1 300 822,0 5,1 18 583 171,0 1 300 822,0

Wilhelm Rosenlund 339 285,0 23 750,0 0,1 339 285,0 23 750,0

Summa teckningsförbindelser 254 060 851,0 17 534 259,6 250 000,0 - - 0,7 254 060 851,0 17 784 259,6

GoMobile nu AB1 - - 14 285 714,0 1 000 000,0 3,9 14 285 714,0 1 000 000,0

Paulsson Advisory AB2 - - 10 714 285,0 750 000,0 2,9 10 714 285,0 750 000,0

Bernhard von der Osten-Sacken3 - - 5 000 000,0 350 000,0 1,4 5 000 000,0 350 000,0

Reeda Management AB4 - - 14 285 714,0 1 000 000,0 3,9 14 285 714,0 1 000 000,0

Tomas Nicolin5 - - 7 142 857,0 500 000,0 1,9 7 142 857,0 500 000,0

Zeidler Konsult AB6 - - 22 714 285,0 1 590 000,0 6,2 22 714 285,0 1 590 000,0

Bengt Thomaeus7 - - 7 142 857,0 500 000,0 1,9 7 142 857,0 500 000,0

Per Bouveng8 - - 2 857 142,0 199 999,9 0,8 2 857 142,0 199 999,9

Bergslagernas Järnvaru AB9 - - 2 071 428,0 145 000,0 0,6 2 071 428,0 145 000,0

Metodo AS10 - - 642 857,0 45 000,0 0,2 642 857,0 45 000,0

Mangold Fondkommission AB11 - - 26 295 249,0 1 840 667,4 7,2 26 295 249,0 1 840 667,4

Summa emissionsgarantier 254 060 851,0 17 534 259,6 250 000,0 113 152 388,0 7 920 667,2 0,3 113 152 388,0 7 920 667,2

Summa totalt 254 060 851,0 17 534 259,6 250 000,0 113 152 388,0 7 920 667,2 1,0 367 213 239,0 25 704 926,7

1 GoMobile nu AB, med adress Skärviksvägen 5, 182 61 Djursholm

2 Paulsson Advisory AB, med adress Alvägen 62, 191 40 Sollentuna

3 Bernhard von der Osten-Sacken, med adress Sturegallerian 44,  
114 46 Stockholm 

4 Reeda Management AB, med adress Riddargatan 10, 114 54 Stockholm

5 Tomas Nicolin, med adress Karlavägen 11, 114 24 Stockholm

6 Zeidler Konsult AB, med adress Kaptensgatan 14, 114 57 Stockholm 

7 Bengt Thomaeus, med adress Sibyllegatan 11 TR, 114 42 Stockholm

8 Per Bouveng, med adress Nåsvägen 20, 192 71 Sollentuna 

9 Bergslagernas Järnvaru AB, med adress Thomasvägen 12,  
132 39 Saltsjö-boo 

10 Metodo AS, med adress Osloveien 11, 1440 Dröbak, Norge

11 Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, 114 32 Stockholm
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Bolagsordning*

metAllvärden i sverige AB (puBl.)
org.nr: 556710-2784

§1 Bolagets firma är Metallvärden i Sverige AB 

(publ).

§2 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§3 Bolaget skall bedriva återvinning, handel, förädling 

och försäljning av metallbaserade råvaror, äga 

och förvalta fast egendom samt därmed förenlig 

verksamhet.

§4 Aktiekapitalet skall vara lägst 600 000 kronor, 

högst 2 400 000 kronor.

§5 Antalet aktier skall vara lägst 5 000 000 st. och 

högst 20 000 000 st.

§6 Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§7 Styrelsen skall bestå av 3-7 ledamöter med högst 

5 suppleanter.

§8 Bolaget skall utse 1-2 ordinarie revisorer med el-

ler utan suppleanter.

§9 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom 

kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på 

bolagets webbplats. Att kallelse skett skall an-

nonseras i Svenska Dagbladet.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra 

bolagsstämma där fråga om ändring av bolag-

sordningen 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.

§10 Den aktieägare eller förvaltare som på avstäm-

ningsdagen är införd i aktieboken och antecknad 

i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen 

(1998:1497) om kontoföring av finansiella in-

strument eller den som är antecknad på avstäm-

ningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 

nämnda lag, skall antas vara behörig att utöva de 

rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolags-

lagen (2005:551).

§11 För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieä-

gare anmäla sig hos bolaget senast den dag som 

anges i kallelse till stämman före klockan 16.00. 

Denna dag får inte vara söndag, annan allmän 

helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller 

nyårsafton och inte infalla tidigare än femte var-

dagen före stämman. Ombud behöver ej anmäla 

antalet biträden. Antalet biträden får vara högst 

två.

Fastställd på extra bolagsstämma den 29 juli 2013.

*Den extra bolagstämman som hölls den 10 mars 2014 beslutade om ändringar av bolagsordningens §4 och §5. Efter registrering hos Bo-

lagsverket kommer gränserna för aktiekapitalet i §4 vara lägst 15 200 000 kronor och högst 60 000 000 kronor och gränserna för antalet 

aktier i §5 vara lägst 380 000 000 aktier och högst 1 520 000 000 aktier.



63

Skattekonsekvenser i Sverige

Nedan sammanfattas vissa skatteregler som kan komma 

att aktualiseras av förestående emission. Sammanfatt-

ningen är baserad på nu gällande svensk lagstiftning och 

vänder sig till aktieägare som är obegränsat skattskyldiga 

i Sverige om inte annat anges. Sammanfattningen är inte 

avsedd att vara uttömmande och omfattar inte situationer 

där aktierna innehas av handelsbolag eller som lagertill-

gång i näringsverksamhet. De särskilda reglerna om skat-

tefri kapitalvinst (inklusive avdragsförbud vid kapitalför-

lust) och utdelning i bolagssektorn som kan bli tillämpliga 

då aktieägare innehar aktier eller teckningsrätter som 

anses vara näringsbetingade berörs endast översiktligt. 

Vidare behandlas inte de särskilda regler som gäller för 

så kallade kvalificerade aktier i fåmansföretag. Särskilda 

skattekonsekvenser som inte är beskrivna kan uppkomma 

också för andra kategorier av aktieägare, såsom invest-

mentföretag, investeringsfonder och personer som inte är 

obegränsat skattskyldiga i Sverige.

Innehavare av aktier och teckningsrätter rekommen-

deras att inhämta råd från skatteexpertis avseende de 

skattekonsekvenser som kan uppkomma i varje enskilt 

fall, inklusive tillämpligheten och effekten av utländska 

regler och skatteavtal.

BeskAttning vid Avyttring Av Aktier
fysiskA personer
För fysiska personer och dödsbon beskattas kapitalin-

komster såsom utdelning och kapitalvinst vid avyttring av 

aktier i inkomstslaget kapital. Skattesatsen i inkomstsla-

get kapital är 30 procent.

Kapitalvinst respektive kapitalförlust vid avyttring av 

aktier och andra delägarrätter beräknas normalt som skill-

naden mellan försäljningsersättningen, efter avdrag för 

eventuella försäljningsutgifter, och omkostnadsbeloppet 

(anskaffningsutgift). Omkostnadsbeloppet för samtliga 

aktier av samma slag och sort beräknas gemensamt med 

tillämpning av genomsnittsmetoden. BTA (dvs. betald 

tecknad aktie) anses därvid inte vara av samma slag och 

sort som de aktier vilka berättigat till företräde i emis-

sionen. Vid försäljning av marknadsnoterade aktier får 

omkostnadsbeloppet alternativt bestämmas enligt scha-

blonmetoden till 20 procent av försäljningsersättningen 

efter avdrag för försäljningsutgifter.

Kapitalförluster vid avyttring av marknadsnoterade 

aktier och teckningsrätter är fullt ut avdragsgilla mot 

skattepliktiga kapitalvinster samma år på andra mark-

nadsnoterade aktier och delägarrätter utom andelar i 

sådana investeringsfonder som innehåller endast svenska 

fordringsrätter (räntefonder). Som huvudregel kan kapi-

talförlust som inte kan kvittas på detta sätt dras av med 

70 procent mot övriga inkomster i inkomstslaget kapital. 

Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges 

reduktion av skatten på inkomst av tjänst och närings-

verksamhet samt mot statlig fastighetsskatt och kommu-

nal fastighetsavgift.

Skattereduktion medges med 30 procent av den del av 

underskottet som inte överstiger 100 000 SEK och med 

21 procent för underskott därutöver. Underskott kan inte 

sparas till ett senare beskattningsår.

juridiskA personer
Aktiebolag och andra juridiska personer beskattas nor-

malt för alla inkomster, inklusive skattepliktiga kapitalvin-

ster och utdelningar, i inkomstslaget näringsverksamhet 

med en skattesats om 22 procent. Beräkning av kapital-

vinst respektive kapitalförlust sker i huvudsak på samma 

sätt som för fysiska personer enligt vad som angivits 

ovan. Särskilda regler gäller för näringsbetingade aktier. 

För sådana aktier är kapitalvinster normalt skattefria och 

kapitalförluster inte avdragsgilla. Vidare är utdelning på 

sådana aktier skattefri. Marknadsnoterade aktier anses 

näringsbetingade bland annat om aktieinnehavet utgör en 

kapitaltillgång hos investeraren och innehavet antingen 

uppgår till minst 10 procent av rösterna eller betingas av 

rörelse som bedrivs av ägarföretaget eller annat, på visst 

sätt definierat, närstående företag. För att en kapitalvinst 

skall vara skattefri och en kapitalförlust inte avdragsgill 

avseende marknadsnoterade aktier förutsätts även att 

aktierna varit näringsbetingade hos innehavaren under 

en sammanhängande tid om minst ett år före avyttringen. 

För att en utdelning på marknadsnoterade aktier skall 

vara skattefri krävs att aktierna inte avyttras eller upphör 

vara näringsbetingade inom ett år från det att aktien blivit 

näringsbetingad. Avdrag för kapitalförluster på aktier, för 

vilka avdrag skall göras (dvs. där de särskilda reglerna 

för näringsbetingade innehav inte är tillämpliga), medges 

bara mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra 

delägarrätter. Sådana kapitalförluster kan även, om vissa 

villkor är uppfyllda, kvittas mot kapitalvinster på aktier 

och delägarrätter i bolag inom samma koncern, under 

förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger. Kapitalför-

lust som inte har kunnat utnyttjas ett visst beskattningsår, 
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får sparas och dras av mot skattepliktiga kapitalvinster 

på aktier och andra delägarrätter under efterföljande 

beskattningsår utan begränsning i tiden.

förmögenhetsBeskAttning
Med verkan från och med den 1 januari 2007 har Sverige 

avskaffat förmögenhetsskatten.  

utnyttjAnde och Avyttring Av teckningsrätter
För aktieägare som utnyttjar erhållna teckningsrätter 

för teckning av nya aktier sker inte någon beskattning. 

Anskaffningsutgiften för en aktie utgörs av erlagt pris 

(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 omkostnads-

beloppet för aktierna. En teckningsrätt som inte utnyttjas 

eller säljs utan förfaller anses avyttrad för noll (0) kronor.

Avyttring Av erhållnA teckningsrätter
Aktieägare som inte vill utnyttja sin företrädesrätt att delta 

i emissionen kan sälja sina teckningsrätter. För aktieägare 

som avyttrar erhållna teckningsrätter skall kapitalvinst 

tas upp till beskattning. Teckningsrätter som grundas på 

innehavet av aktier i Bolaget anses anskaffade för noll (0) 

kronor. Schablonmetoden får inte användas för teck-

ningsrätter som grundas på aktieinnehav. Hela försälj-

ningsintäkten efter avdrag för utgifter för avyttringen skall 

således tas upp till beskattning. Anskaffningsutgiften 

för den ursprungliga aktien påverkas inte. För aktiebolag 

gäller att kapitalvinst är skattefri och kapitalförlust inte är 

avdragsgill om innehavaren av teckningsrätterna samtidigt 

innehar näringsbetingade andelar i det företag som rätten 

hänför sig till och förvärvet grundas på detta innehav. För 

marknadsnoterade teckningsrätter gäller att sådan kapi-

talvinst är skattefri och kapitalförlust ej avdragsgill endast 

om teckningsrätterna eller de underliggande aktierna har 

innehafts under en sammanhängande tid om minst ett år 

före avyttringen.

Avyttring Av köptA teckningsrätter
För den som köper eller på liknande sätt förvärvar 

teckningsrätter i Bolaget på marknaden utgör vederlaget 

omkostnadsbeloppet för dessa. Utnyttjande av inköpta 

teckningsrätter för förvärv av nya aktier utlöser ingen 

beskattning. Teckningsrätternas omkostnadsbelopp skall 

i detta fall medräknas vid beräkning av omkostnadsbe-

loppet för förvärvade aktier. Omkostnadsbeloppet för 

teckningsrätterna beräknas enligt genomsnittsmetoden. 

Schablonmetoden får användas vid beräkning av om-

kostnadsbelopp för marknadsnoterade teckningsrätter 

förvärvade på nu angivet sätt. En teckningsrätt som inte 

utnyttjas eller säljs utan förfaller anses avyttrad för noll 

(0) kronor. För fysiska personer gäller att en kapitalför-

lust på marknadsnoterade teckningsrätter får kvittas fullt 

ut mot vinster på aktier samt andra marknadsnoterade 

delägarrätter utom andelar i räntefonder. Om full kvitt-

ning inte kan ske är förlusten kvittningsgill till 70 procent 

mot övriga kapitalinkomster. Om underskott uppkommer 

i inkomstslaget kapital medges reduktion av skatten 

på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt mot 

statlig fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. 

För aktiebolag gäller att kapitalförluster på teckningsrät-

ter är avdragsgilla mot kapitalvinster på aktier och andra 

delägarrätter. Sådana kapitalförluster kan även, om vissa 

villkor är uppfyllda, kvittas mot kapitalvinster på aktier och 

andra delägarrätter i bolag inom samma koncern, under 

förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger. Reglerna 

avseende skattefria kapitalvinster och ej avdragsgilla 

kapitalförluster på aktiebaserade delägarrätter, som 

gäller för aktiebolag är endast tillämpliga om förvärvet 

av teckningsrätterna grundas på innehav av näringsbe-

tingade andelar i det företag som rätterna hänför sig till. 

Teckningsrätter som förvärvas på annat sätt t.ex. genom 

köp torde därför inte omfattas av reglerna om näringsbe-

tingade aktiebaserade delägarrätter.

BeskAttning Av utdelning
Utdelning på aktier är i allmänhet skattepliktig. Se dock 

ovan vad som anges under ”Juridiska personer” vad avser 

utdelning på näringsbetingade aktier i vissa fall. Fysiska 

personer och dödsbon beskattas normalt i inkomstslaget 

kapital med en skattesats om 30 procent. För fysiska per-

soner bosatta i Sverige innehålls preliminärskatt avseende 

utdelning av Euroclear eller, för förvaltarregistrerade inne-

hav, av förvaltaren. Bolaget ansvarar inte för att eventuell 

källskatt innehålls.

För aktiebolag beskattas utdelning i inkomstslaget 

näringsverksamhet med 22 procent. Om aktierna utgör 

näringsbetingade andelar gäller särskilda regler.
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AktieägAre som är BegränsAt skAttskyldigA i sverige 
För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige 

utgår normalt svensk kupongskatt på all utdelning på 

aktier i svenska aktiebolag. Svensk kupongskatt utgår 

emellertid inte för utdelning till ett utländskt bolag om ut-

delningen hade varit skattefri såsom för näringsbetingade 

aktier hos ett svenskt företag (se ovan under rubriken 

”Juridiska personer”). Vidare finns undantag för utdelning 

till ett utländskt bolag inom EU som innehar 10 procent 

eller mer av andelskapitalet i det utdelande bolaget och 

som uppfyller kraven i det s.k. moder-/dotterbolagsdirekti-

vet. Kupongskattesatsen är 30 procent. Denna skattesats 

är dock i allmänhet reducerad genom skatteavtal som 

Sverige har med andra länder för undvikande av dubbel-

beskattning. Flertalet av Sveriges skatteavtal möjliggör 

därvid nedsättning av den svenska skatten till avtalets 

skattesats direkt vid utbetalningstillfället om erforder-

liga uppgifter om den utdelningsberättigades hemvist 

föreligger. Avdraget för kupongskatt verkställs normalt av 

Euroclear eller, beträffande förvaltarregistrerade innehav, 

av förvaltaren. I de fall där 30 procent kupongskatt inne-

hålls vid utbetalningstillfället till en person som har rätt 

att beskattas enligt en lägre skattesats eller kupongskatt 

annars innehållits med för högt belopp, kan återbetalning 

begäras hos Skatteverket före utgången av det femte 

kalenderåret efter utdelningstillfället.

Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige 

och som inte bedriver verksamhet från fast driftställe i 

Sverige beskattas normalt inte i Sverige för kapitalvinster 

vid avyttring av aktier och andra delägarrätter. Aktieägare 

kan dock bli föremål för beskattning i sin skatterättsliga 

hemvist. Enligt en särskild regel kan fysiska personer som 

är begränsat skattskyldiga i Sverige bli föremål för svensk 

beskattning vid avyttring av vissa värdepapper om de vid 

något tillfälle under det kalenderår då avyttringen sker 

eller vid något tillfälle under de tio närmast föregående 

kalenderåren varit bosatta i Sverige eller stadigvarande 

vistats här. Tillämpligheten av regeln är dock i flera fall 

begränsad genom skatteavtal mellan Sverige och andra 

länder för undvikande av dubbelbeskattning. 

Skattekonsekvenser i Sverige
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METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)  

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 

 

Fjärde kvartalet 2013 

 Omsättning för koncernen uppgick till 8.250 Tkr och resultatet till – 3.649 Tkr. 

 Styrelsen har under det fjärde kvartalet fortsatt arbetet med en refinansieringsplan för bolaget. Detta 
har lyckats och bolaget genomför, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, under första 
kvartalet innevarande år en förträdesemission om sammanlagt 25.7  Mkr. 

 
 Dotterbolagen M.V. Metallvärden AB samt Metallvärden I Lesjöfors AB har fram till slutet av 

november befunnit sig i företagsrekonstruktion. Fortsatt likviditetsbrist har medfört att produktionen i 
dessa dotterbolag har varit begränsad under kvartalet. Merparten av utestående skulder i bolagen har 
reglerats. 
 

 Dotterbolaget Sala Bly har under kvartalet haft en god orderingång och kunnat återhämta stora delar 
av det negativa resultat som fanns efter tredje kvartalet. 

 

Verksamhetsåret 2013 

 Omsättning för koncernen uppgick till 31.737 Tkr och ett resultat på -12.367 Tkr, varav 1.000 Tkr kan 
hänföras till nedskrivning av reversfordran.  
 

 Rörelsen i dotterbolaget Falu Skrot och Metallhandel AB (f.d. Z-Skrot AB) avyttrades per den 1 mars till 
Zäta F AB, ägt av Margareta Forsberg, tidigare VD för bolaget. Avyttringen gjordes som ett led i att 
stärka koncernens likviditet och resulterade i en realisationsvinst på 4.257 Tkr. 
 

 Skrotverksamheten i Falu Bildemontering och Skrothandel AB har efter avyttringen av rörelsen i Z-
Skrot överförts till dotterbolaget som i samband därmed namnändrats till Falu Skrot- och Metallhandel 
AB. Koncernens organisationsstruktur efter dessa förändringar framgår nedan. 
 

 Styrelsen beslutade i början av juni att upprätta kontrollbalansräkning. Kontrollbalansräkningen 
framlades för beslut på en extra bolagsstämma den 29 juli, varvid stämman beslutade att driften i 
bolaget skall fortsätta. Bolagsstämman beslutade även att nedsättning av bolagets egna kapital skulle 
ske med 31.293 Tkr genom bortskrivning av förlust. Moderbolagets egna kapital uppgår efter 
nedsättningen till 638 Tkr. Kvotvärde per aktie har ändrats till 0,04 kr. Kallelse till en extra 
bolagsstämma (tillika andra kontrollstämma) har utfärdats och stämman kommer att avhållas den 27 
februari. Bolagets egna kapital är återställt och styrelsen kommer att föreslå bolagsstämman att fatta 
beslut om fortsatt drift. 
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 Rättsliga åtgärder har inletts mot de borgensmän som tecknat borgen för den reversfordran som 

Metallvärden i Sverige AB har på köparen av de industrifastigheter i Karlskoga som avyttrades i augusti 
2011. Nämnda reversfordran förföll till betalning i slutet av november 2012 men betalning har inte 
influtit. Tvisten förväntas komma upp till huvudförhandling i tingsrätten inom kort. 
 

 Förvaltningsrätten i Linköping har i början av april avslagit Metallvärden i Sveriges AB´s överklagande 
av Skatteverkets beslut gällande inkomsttaxering för taxeringsår 2008. Förvaltningsrätten har 
samtidigt delvis bifallit överklagandet på så sätt att man undanröjt påfört skattetillägg.  

Metallvärden i Sverige AB har överklagat domen till Kammarrätten. I enlighet med försiktighets-
principen har dock skattekostnaden reserverats i årsboksluten år 2012 och 2013. 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

 Styrelsen har under början av innevarande år fortsatt arbetet med en refinansieringsplan för bolaget. 
Kallelse har utfärdats till extra bolagsstämma som kommer att avhållas den 10 mars. Styrelsen 
kommer där att framlägga förslag om en företrädesemission där dels ett antal av koncernens 
fordringsägare erbjudas rätt att kvitta sina fordringar mot aktier, dels att nytt kapital tillförs bolaget. 

 
 Företrädesemissionen uppgår till 25.7 Mkr, varav 17.5 Mkr utgörs av kvittningsförbindelser. Övrigt 

emissionsbelopp är garanterat till 100 % genom tecknings- och garantiförbindelser. 
 
 I avvaktan på att emissionslikvid inflyter har bolaget tagit upp ett brygglån på sammanlagt 3,0 mkr. 

Brygglånet har använts till reglering av vissa skulder. 
 

 Verksamheten inom Falu Bildemontering och Skrothandel AB kommer att avyttras i syfte stärka 
koncernens likviditet ytterligare. 

 
 Likaså studeras möjligheterna att avyttra – helt eller delvis – verksamheten i Falu Skrot & Metallhandel 

AB. Även denna avyttring sker i sådant fall med syftet att ytterligare stärka likviditeten i koncernen. 
 

 

 

 

 
Marknadsförutsättningar 
  
Marknadsförutsättningarna i dagsläget präglas av stor osäkerhet. Det allmänna konjunkturläget synes vara i en 
svag återhämtningsfas. Det har dock ännu inte blivit en märkbar förbättring i basindustrin. De kriser som 
präglat de olika finansiella marknaderna under de senaste åren har lett till en väsentlig minskning av  
industriproduktionen i Västeuropa. Detta i sin tur har minskat efterfrågan på basvaror som stål och metaller 
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samt även minskat tillgången på skrot från tillverkningsindustrin. Man kan konstatera att europeisk stålindustri 
för tillfället har en enorm överkapacitet och detsamma gäller då skrotindustrin. Behovet av strukturaffärer i 
dessa industrier är påtaglig. Även Metallvärdens marknader har drabbats negativt under de gångna åren men 
här ser vi nu en klar förbättring. Marknaden av halvfabrikat i bly baserat på återvunnen råvara och även den 
typ av insatsråvaror baserat på skrot som vi tillverkar i Lesjöfors synes ha goda möjligheter till lönsam 
avsättning bland annat beroende på att tillgången på skrotråvara på kontinenten är dålig vilket i sin tur medför  
kostnadsfördelar för oss som har låga transportkostnader till våra nordiska kunder.          

På längre sikt finns det anledning att vara något optimistisk då våra största kunder (SSAB/RUKKI och 
Outokumpu Stainless) i Norden redan har vidtagit kraftfulla strukturella åtgärder med syftet att fortsatt vara 
ledande inom sina segment. Detta ger oss anledning att fortsätta tro på en god efterfråga för vår produktion 
baserad på återvunnen råvara.  

 

 

VDs kommentar 

Våra ansträngningar att kunna genomföra en finansiell förstärkning av vår balansräkning har nu äntligen 
lyckats såtillvida att vi har kunnat kalla till en extra bolagsstämma i början av mars. Stämman kommer att 
besluta om en företrädesemission som dels väsentligt stärker vår balansräkning, dels ger ett välbehövligt 
tillskott av rörelsekapital. 

Vi ser fram mot att så snart som möjligt kunna återuppta verksamheten vid vår återvinningsanläggning för 
aluminium i Lesjöfors. Även med nuvarande konjunktursituation är vi övertygade om att avsättningen av de 
produkter som erbjuds från Lesjöfors kommer att kunna ske med god lönsamhet. 

Efter lång tid och stora ansträngningar står vi nu förhoppningsvis vid den punkt då Metallvärdenkoncernen kan 
återgå till den operationella återvinningsverksamhet som vi har definierat som vår kärnverksamhet. Därmed 
skapas också möjligheterna att utveckla en stark och lönsam återvinningskoncern. 
 
Björn Grufman 
VD 
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Organisationsstruktur per 31 december 2013 

 

 

 
 
 
 
 
ÖVRIG INFORMATION 
 
Likviditet 
Koncernens likvida medel var vid årets början 1.655 Tkr och uppgick vid dess slut till 1.303 Tkr (varav 1.112 Tkr 
är spärrade medel).  

Aktien 
Bolagets aktiekapital uppgår, efter nedsättning vid extra bolagsstämma den 29 juli, till 638.631:72 kr och 
antalet aktier till 15 965 793 st. Kvotvärdet är 0,04 kr per aktie. Nedsättningen av aktiekapitalet är registrerat 
hos bolagsverket 2013-07-31. 
 
Redovisningsprinciper 
Koncernen har vid upprättande av denna rapport tillämpat årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd. 

 
Granskning 
Denna rapport har ej varit föremål för revisorns granskning. 

Investeringar 
Koncernbolagen har under verksamhetsåret 2013 gjort investeringar i anläggningstillgångar med 539 Tkr. 
Moderbolaget har inte gjort några investeringar i anläggningstillgångar.  
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Anställda 
Antalet anställda i koncernen uppgick per 31 december till 21 (jmf. 31 personer 2012-12-31) personer på heltid. 
Moderbolaget bedriver för tillfället ingen operativ verksamhet och har en anställd.  

 
Transaktioner med närstående 
Under kvartalet har inga transaktioner mellan något koncernbolag och närstående som väsentligen påverkat 
något koncernbolags ställning och resultat ägt rum. 

 

Interna transaktioner mellan bolagen i koncernen har inte eliminerats i ovanstående sammanställning. 
 

  
KALENDER FÖR FINANSIELL INFORMATION 
 
Rapporteringstillfällen 2014 

 27 februari  Bokslutskommuniké för år 2013 
 25 april  Kvartalsrapport, kvartal 1  
 25 april Årsstämma 
 28 augusti Kvartalsrapport, kvartal 2  
 24 oktober  Kvartalsrapport, kvartal 3  

 
 
METALLVÄRDEN I SVERIGE AB (PUBL.) 
Styrelsen 

För mer information kontakta: 

Björn Grufman, VD  

Tel 08-440 84 60   Mail: bjorn.grufman@metallvarden.se 

 

 

 

Finansiell information
Januari - december 2013
Tkr M.V. Metall- Metallvärden Sala Bly Falu Skrot. & Falu Bildemo

värden AB I Lesjöfors AB AB Metall AB & Skroth AB
 - Omsättning 6 555 613 14 437 6 734 6 994

 - Resultat efter
   finansiella poster -1 661 -4 587 -247 3 583 -938
   (varav reavinst) 4 258
 - Investeringar 0 0 39 500 0
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Resultaträkning  
         Koncern 

          Tkr 
   

2013 
 

2013 
 

2012 
 

2012 

    
12 månader 

 
3 månader 

 
12 månader 

 
3 månader 

    
jan-dec 

 
okt-dec 

 
jan-dec 

 
okt-dec 

    
  

 
  

 
  

 
  

Nettoomsättning 
  

31 737 
 

8 250 
 

55 518 
 

12 874 
Övriga rörelseintäkter 

  
4 862 

 
260 

 
1 501 

 
381 

    
36 599 

 
8 510 

 
57 019 

 
13 255 

           Rörelsens kostnader 
         Råvaror och förnödenheter 

 
-20 206 

 
-5 086 

 
-33 850 

 
-7 807 

Övriga externa kostnader 
 

-9 792 
 

-1 761 
 

-11 546 
 

-2 988 
Personalkostnader 

  
-12 024 

 
-3 090 

 
-16 990 

 
-3 864 

Av- och nedskrivningar av materiella 
och 

       immateriella anläggningstillgångar -7 106 
 

-3 456 
 

-17 705 
 

-6 791 
Övriga rörelsekostnader 

 
0 

 
0 

 
-3 312 

 
-14 

           Rörelseresultat 
  

-12 529 
 

-4 883 
 

-26 384 
 

-8 209 

           
           Resultat från andelar i intresseföretag 347 

 
0 

 
2 532 

 
503 

Övriga finansiella poster 
 

2 489 
 

1 425 
 

-4 000 
 

0 
Räntenetto 

   
-3 568 

 
-838 

 
-4 230 

 
-1 145 

           Resultat efter finansiella poster 
 

-13 261 
 

-4 296 
 

-32 082 
 

-8 851 

           Skatt på årets resultat 
  

894 
 

647 
 

2 316 
 

-1 981 
(Uppskjuten skatt) 

         
           Årets resultat 

  
-12 367 

 
-3 649 

 
-29 766 

 
-10 832 
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Balansräkning   
      Koncern 

       Tkr 
       

        Tillgångar 
  

2013-12-31 
 

  
 

2012-12-31 

        Anläggningstillgångar 
      Immateriella anläggningstillgångar 2 257 

 
  

 
3 235 

Materiella anläggningstillgångar 19 213 
 

  
 

29 320 
Finansiella anläggningstillgångar 6 241 

 
  

 
6 252 

Summa anläggningstillgångar 27 711 
 

  
 

38 807 

        Omsättningstillgångar 
      Varulager 

  
8 743 

 
  

 
12 923 

Kortfristiga fordringar 
 

9 931 
 

  
 

14 729 
Kassa och bank 

 
1 303 

 
  

 
1 655 

Summa omsättningstillgångar 19 977 
 

  
 

29 307 

        Summa tillgångar 
 

47 688 
 

  
 

68 114 

        
        Eget kapital och skulder 

     Eget kapital   
      Bundet eget kapital 
 

639 
 

  
 

31 932 
Fritt eget kapital 

 
-6 782 

 
  

 
-25 695 

Summa eget kapital 
 

-6 143 
 

  
 

6 237 

        Avsättningar 
 

1 112 
 

  
 

1 110 

        Långfristiga skulder 
 

9 671 
 

  
 

13 023 
Kortfristiga skulder 

 
43 048 

 
  

 
47 744 

Summa skulder 
 

52 719 
 

  
 

60 767 

        Summa eget kapital och skulder 47 688     
 

68 114 
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Kassaflödesanalys  
      Koncern 
      Tkr 
 

2013 
 

  
 

2012 

  
12 månader 

 
  

 
12 månader 

  
jan-dec 

 
  

 
jan-dec 

Den löpande verksamheten 
      Resultat efter finansiella poster 
 

-12 367 
 

  
 

-31 097 
Justeringar för poster som inte  

      ingår i kassaflödet, m.m. 
     

581 
Avskrivningar och nedskrivningar 

 
4 618 

 
  

 
17 705 

Realisationsresultat vid försäljningar 
      anläggningstillgångar 
 

1 562 
 

  
 

-1 072 
Resultat andel i intressebolag 

 
0 

 
  

 
-1 850 

Uppskjuten skattefordran 
 

894 
 

  
 

-1 693 
Betald skatt 

 
-437 

 
  

 
0 

       Kassaflöde från den löpande verksamheten 
      före förändringar av rörelsekapital 
 

-5 730 
 

  
 

-17 426 

       Kassaflöde från förändringar i 
      rörelsekapitalet 
      Förändring av varulager och 
      pågående arbeten 
 

4 180 
 

  
 

867 
Förändring av kortfristiga fordringar 

 
4 798 

 
  

 
6 400 

Förändring av kortfristiga skulder 
 

-6 693 
 

  
 

11 579 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 

 
-3 445 

 
  

 
1 420 

              Investeringsverksamheten 
   

  
  Lämnade aktieägartillskott 

 
0 

 
  

 
0 

Investeringar i materiella  
 

  
 

  
 

  
anläggningstillgångar 

 
-539 

 
  

 
-2 526 

Förvärv dotterbolag 
 

0 
 

  
 

0 
Avyttring av intressebolag 

 
0 

 
  

 
2 275 

Förändringar långfristiga fordringar 
 

11 
 

  
 

1 187 
Försäljning av anläggningstillgångar 

 
6 080 

 
  

 
1 625 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 
 

5 552     
 

2 561 

    
  

  Finansieringsverksamheten 
   

  
  Nyemission 

 
0 

 
  

 
0 

Lån förändring 
 

-2 459 
 

  
 

-3 885 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

 
-2 459 

 
  

 
-3 885 

    
  

  Årets kassaflöde 
 

-352 
 

  
 

96 

    
  

  Likvida medel vid årets början 
 

1 655 
 

  
 

1 559 
Årets kassaflöde 

 
-352 

 
  

 
96 

Likvida medel vid periodens slut 
 

1 303 
 

  
 

1 655 
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Resultaträkning 
        Moderbolag 
        Tkr 

  
2013 

 
2013 

 
2012 

 
2012 

   
12 månader 

 
3 månader 

 
12 månader 

 
3 månader 

   
jan-dec 

 
okt-dec 

 
jan-dec 

 
okt-dec 

          Nettoomsättning 
 

94 
 

26 
 

151 
 

151 
Övriga rörelseintäkter 

 
255 

 
0 

 
454 

 
91 

   
349 

 
26 

 
605 

 
242 

          Rörelsens kostnader 
        Råvaror och förnödenheter -150 

 
-36 

 
-57 

 
-25 

Övriga externa kostnader -3 620 
 

-327 
 

-3 029 
 

-366 
Personalkostnader 

 
-854 

 
-233 

 
-1 312 

 
-400 

Avskrivningar och nedskrivningar av 
       materiella anläggningstillgångar -279 

 
-5 

 
-3 489 

 
-2 217 

Övriga rörelsekostnader 0 
 

0 
 

-3 217 
 

0 

          Rörelseresultat 
 

-4 554 
 

-575 
 

-10 499 
 

-2 766 

          
          Resultat från andelar i 
koncernföretag -9 000 

 
-4 000 

 
-16 284 

 
-11 184 

Resultat från andelar i intressebolag 347 
 

0 
 

2 532 
 

1 849 
Övriga finansiella poster 2 489 

 
1 412 

 
-4 000 

 
0 

Räntenetto 
  

-2 652 
 

-658 
 

-2 846 
 

-844 

          Resultat efter finansiella poster -13 370 
 

-3 821 
 

-31 097 
 

-12 945 

          Koncernbidrag 
 

0 
 

0 
 

5 730 
 

5 730 
Skatt på årets resultat 

 
0 

 
0 

 
71 

 
-1 115 

(uppskjuten skatt) 
        

          Årets resultat 
 

-13 370 
 

-3 821 
 

-25 296 
 

-8 330 
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Balansräkning 
      Moderbolag 
      Tkr 

       
        Tillgångar 

  
2013-12-31 

   
2012-12-31 

        Anläggningstillgångar 
      Materiella anläggningstillgångar 2 

   
2 559 

Finansiella anläggningstillgångar 22 851 
   

31 851 
Summa anläggningstillgångar 22 853 

   
34 410 

        Omsättningstillgångar 
      Varulager 

  
65 

   
65 

Kortfristiga fordringar 
 

18 551 
   

20 701 
Kassa och bank 

 
1 

   
241 

Summa omsättningstillgångar 18 617 
   

21 007 

        Summa tillgångar 
 

41 470 
   

55 417 

        
        Eget kapital och skulder 

     Eget kapital   
      Bundet eget kapital 
 

639 
   

31 931 
Fritt eget kapital 

 
6 211 

   
-11 712 

Summa eget kapital 
 

6 850 
   

20 219 

        Långfristiga skulder 
 

400 
   

600 
Kortfristiga skulder 

 
34 220 

   
34 597 

Summa skulder 
 

34 620 
   

35 197 

        Summa eget kapital och skulder 41 470   
 

  55 416 
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Kassaflödesanalys  
      Moderbolag 
      Tkr 
 

2013 
   

2012 

  
12 månader 

   
12 månader 

  
jan-dec 

   
jan-dec 

Den löpande verksamheten 
      Resultat efter finansiella poster 
 

-13 370 
   

-31 097 
Justeringar för poster som inte  

      ingår i kassaflödet, m.m. 
     

581 
Avskrivningar och nedskrivningar 

 
6 791 

   
15 372 

Realisationsresultat vid försäljningar 
      anläggningstillgångar/intressebolag 
 

255 
   

-2 302 
Uppskjuten skattefordran 

 
0 

   
71 

Betald skatt 
 

-28 
   

0 

       Kassaflöde från den löpande verksamheten 
      före förändringar av rörelsekapital 
 

-6 352 
   

-17 375 

       Kassaflöde från förändringar i 
      Rörelsekapitalet 
      Förändring av varulager och 
      pågående arbeten 
 

0 
   

0 
Förändring av kortfristiga fordringar 

 
-3 155 

   
-606 

Förändring av kortfristiga skulder 
 

2 108 
   

19 101 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 

 
-7 399 

   
1 120 

       
       Investeringsverksamheten 

      Lämnade aktieägartillskott 
 

0 
   

0 
Investeringar i materiella  

 
  

   
  

Anläggningstillgångar 
 

0 
   

-406 
Förvärv dotterbolag 

 
0 

   
0 

Avyttring av intressebolag 
 

0 
   

2 275 
Förändringar långfristiga fordringar 

 
0 

   
829 

Försäljning av anläggningstillgångar 
 

2 259 
   

860 
Kassaflöde från investeringsverksamheten 

 
2 259   

 
  3 558 

       Finansieringsverksamheten 
      Nyemission 
 

0 
   

0 
Nyemission kostnader 

 
0 

   
0 

Lån förändring 
 

4 900 
   

-4 439 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

 
4 900 

   
-4 439 

       Årets kassaflöde 
 

-240 
   

239 

       Likvida medel vid årets början 
 

241 
   

2 
Årets kassaflöde 

 
-240 

   
239 

Likvida medel vid periodens slut   1 
   

241 
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Förändring eget kapital 
    Moderbolag 
    Tkr 
 

2013-12-31 
 

2012-12-31 

  

 
jan-dec 

 
jan - dec 

    
 

Eget kapital vid periodens ingång  

 
20 219 

 
45 515 

Periodens resultat 

 
-13 370 

 
-25 296 

Eget kapital vid periodens utgång 

 
6 849 

 
20 219 

     
     Förändring eget kapital 

    Koncernen 
    Tkr 
 

2013-12-31 
 

2012-12-31 

 
 

jan-dec 
 

jan - dec 

    
 

Eget kapital vid periodens ingång  

 
6 237 

 
35 025 

Koncernjusteringar 

 
-13 

 
978 

Periodens resultat 

 
-12 367 

 
-29 766 

Eget kapital vid periodens utgång 

 
-6 143 

 
6 237 

     
     
     Nyckeltal och aktiedata 

 
Moderbolaget 

 
Koncernen 

Tkr 
 

2013-12-31 
 

2013-12-31 
  

    Nettoomsättning 
 

94 
 

31 737 
Resultat efter finansnetto 

 
-13 370 

 
-13 261 

Avkastning på eget kap. (%) 
 

Neg 
 

Neg 
Avkastning på totalt kap. (%) 

 
Neg 

 
Neg 

Rörelsemarginal (%) 
 

Neg 
 

Neg 
Kassalikviditet (%) 

 
54 

 
26 

Balansomslutning (tkr) 
 

41 470 
 

47 688 
Soliditet (%) 

 
17 

 
Neg 

Medeltalet anställda 
 

1 
 

21 
Resultat efter aktie efter 26,3% skatt 

 
Neg 

 
Neg 

Resultat per aktie exkl. reavinst 
 

Neg 
 

Neg 
Eget kapital per aktie (kr) 

 
0,43   Neg 
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Bokslutskommuniké 2013

 

 

13 

 

Definitioner av nyckeltal 
 

      Nettoomsättning: 
         Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. 

       Resultat efter finansnetto: 
         Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före extraordinära intäkter och 

kostnader, bokslutsdispositioner och skatt. 

       Avkastning på eget kapital: 
         Nettoresultat i procent av justerat eget kapital. 

    
       Avkastning på totalt kapital: 

         Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balansomslutningen. 
 

       Rörelsemarginal: 
         Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen. 

    
       Kassalikviditet: 

         Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder. 

       Balansomslutning: 
         Företagets samlade tillgångar. 
      

       Soliditet: 
         Justerat eget kapital i procent av balansomslutning. 
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Handlingar införlivade genom hänvisning

De delar i nedan angivna dokument som införlivas i Prospektet genom hänvisning är delar av detta Prospekt. Nedan 

angiven information som del av följande dokument skall anses införlivade i Prospektet genom hänvisning: Metallvärdens 

årsredovisning för år 2011 och 2012. Informationen, till vilken hänvisning sker, skall läsas som en del av detta Prospekt. 

Resterande delar i nedan angivna dokument är inte relevanta för investerare och ingår inte som en del i detta Prospekt. 

Informationen finns tillgänglig på Metallvärdens hemsida, www.metallvarden.se eller kan erhållas av Bolaget i pappers-

format under Prospektets giltighetstid vid Bolagets huvudkontor. Adressen till Bolagets huvudkontor återfinns i slutet av 

Prospektet.

Information Källa

Reviderade resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser, noter och 
information om redovisningsprinciper för räkenskapsåren  2011 och 2012

Årsredovisning 2012, sid 22 - 38  
Årsredovisning 2011, sid 23 - 38

Revisionsberätteser för räkenskapsåren 2011 och 2012 Årsredovisning 2012, sid 39 - 40
Årsredovisning 2011, sid 39 - 40
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Adresser

metAllvärden
Metallvärden i Sverige AB
Box 3143 

103 62 Stockholm

Telefon: 08-440 84 60

finAnsiell rådgivAre
Mangold Fondkommission AB
Engelbrektsplan 2

114 34 Stockholm

Telefon: 08-503 015 50

juridisk rådgivAre
Advokatfirman Delphi KB
Regeringsgatan 30-32

111 84, Stockholm

Telefon: 08-667 54 00

revisor
Mazars Revisionsbyrå AB
Mäster Samuelsgatan 56

111 21 Stockholm 

Telefon: 08-796 37 00

 

likviditetsgArAnt
Mangold Fondkommission AB
Engelbrektsplan 2

114 34 Stockholm

Telefon: 08-503 015 50

kontoförAnde institut
Euroclear Sweden AB
Klarabergsviadukten 63

111 64 Stockholm

Telefon: 08-402 90 00
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