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VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE
Upprättande och registrering av prospekt
Detta Prospekt har upprättats av styrelsen för Swedencare med anledning av förestående Erbjudande och Noteringen och riktar sig till allmänheten i 
Sverige och till institutionella investerare. Prospektet har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och 
Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 (Prospektförordningen). Tvist rörande innehållet i detta Prospekt ska avgöras enligt svensk materiell rätt 
och av svensk domstol exklusivt. Observera att en investerare som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i detta Prospekt kan bli 
tvungen att bekosta en översättning av Prospektet. Förutom vad som uttryckligen anges häri, har ingen finansiell information i Prospektet reviderats 
eller granskats av Bolagets revisor.

Detta Prospekt har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 §§ lag (1991:980) om 
handel med finansiella instrument. Finansinspektionens godkännande och registrering innebär inte någon garanti från Finans inspektionens sida för 
att sakuppgifterna i detta Prospekt är korrekta eller fullständiga. 

Erbjudandet (såsom definierat i detta Prospekt) riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter att ytterligare prospekt upprättas eller regist-
reras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Prospektet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på 
annat sätt distribueras eller sändas till eller i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle 
strida mot lagar eller regleringar i det landet. De aktier som omfattas av Erbjudandet enligt detta Prospekt har inte registrerats och kommer inte att 
registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, inte heller i enlighet med motsvarande lagar i Australien, Japan, 
Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller annat land än Sverige och får ej erbjudas, överlåtas eller försäljas, direkt eller indirekt, inom Amerikas Förenta 
Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller sådant annat land där registrering krävs, eller till personer med hemvist där.

En investering i värdepapper är förenad med vissa risker (investerare uppmanas att särskilt läsa avsnittet ”Riskfaktorer”). När investerare fattar ett 
investeringsbeslut måste de förlita sig på sin egen bedömning av Swedencare och Erbjudandet, inklusive föreliggande sakförhållanden och risker. 
Inför ett investeringsbeslut bör potentiella investerare anlita sina egna professionella rådgivare samt noga utvärdera och överväga investerings-
beslutet. Investerare får endast förlita sig på informationen i detta Prospekt samt eventuella tillägg till detta Prospekt. Ingen person är behörig att 
lämna någon annan information eller göra några andra uttalanden än de som finns i detta Prospekt. Om så ändå sker ska sådan information eller 
sådana uttalanden inte anses ha godkänts av Swedencare eller Remium och ingen av dem ansvarar för sådan information eller sådana uttalanden.

Framtidsinriktade uttalanden och marknadsinformation
Detta Prospekt innehåller framtidsinriktade uttalanden som återspeglar Swedencares syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveck-
ling. Framtidsinriktade uttalanden kan urskiljas genom att de inte uteslutande avser historiska eller aktuella sakförhållanden och genom att de kan 
innefatta ord som ”kan”, ”ska”, ”förväntas”, ”tros”, ”uppskattas”, ”planeras”, ”avses”, ”beräknas”, ”förutses”, ”har som målsättning att”, ”prognosti-
seras”, ”försöker”, ”skulle kunna” eller negationer av sådana ord och andra variationer därav eller jämförbar terminologi. Framtidsinriktade uttalanden 
är till sin natur förenade med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom de är avhängiga framtida händelser och omständighe-
ter. De framtidsinriktade uttalanden som återges i detta Prospekt gäller endast vid tidpunkten för Prospektets offentliggörande och Swedencare gör 
ingen utfästelse om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framtidsinriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser 
eller dylikt, utöver vad som följer av tillämpliga lagar och regler. Även om Swedencare anser att förväntningarna som beskrivs i sådana framtids-
inriktade uttalanden är rimliga, finns det ingen garanti för att dessa framtidsinriktade uttalanden förverkligas eller visar sig vara korrekta. I avsnittet 
 ”Riskfaktorer” finns en beskrivning, dock inte uttömmande, av faktorer som kan medföra att faktiskt resultat eller faktisk utveckling kan komma att 
skilja sig avsevärt från framtidsinriktade uttalanden i detta Prospekt.

Prospektet innehåller historisk och framtidsinriktad information för de marknader där Swedencare verkar inom vid tidpunkten för offentliggörandet 
av detta Prospekt. I de fall informationen har hämtats från externa källor ansvarar Swedencare för att sådan information har återgivits korrekt. Även 
om Swedencare anser dessa källor vara tillförlitliga har ingen oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten av informationen 
inte kan garanteras. Såvitt Swedencare kan känna till och förvissa sig om genom jämförelser med annan information som offentliggjorts av de parter 
varifrån informationen hämtats, har dock inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. 
En investerare ska vara medveten om att ekonomisk information, branschinformation och ekonomisk framtidsinriktad information samt uppskattning-
ar av marknadsinformation, som finns i Prospektet, möjligen inte utgör tillförlitliga indikationer på Swedencares framtida resultat. De siffror som 
 redovisas i detta Prospekt har i vissa fall avrundats, varför tabeller och grafer inte alltid summerar.

Information från tredje part
Prospektet innehåller vissa siffror, marknads- och branschinformation eller annan information som kommer från tredje man. Även om informationen 
har återgivits korrekt och Swedencare anser att källorna är tillförlitliga har Swedencare inte oberoende verifierat densamma, varför dess riktighet 
och fullständighet inte kan garanteras. Såvitt Swedencare känner till och kan försäkra sig om genom jämförelse med annan information som 
 offentliggjorts av berörd tredje har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. 

På vissa ställen i Prospektet beskrivs Bolagets ställning på marknaden. Dessa uppgifter baseras bland annat på Swedencares omsättning i 
 förhållande till Swedencares bedömning av de aktuella marknadernas storlek respektive konkurrenternas omsättning. I avsnittet har samtliga 
 marknadsstorleksestimat omräknats till SEK från USD med en växelkurs motsvarande 8,35 SEK/USD. Denna växelkurs har valts för att 
 överensstämma med den växelkurs som använts för balansräkningsuträkningar per 2015-12-31 i avsnittet ”PROFORMAREDOVISNING” på 
sidorna 46–48.

FIRST NORTH
First North är en alternativ marknadsplats som organiseras av börserna som ingår i Nasdaq Stockholm. Bolag vars aktier handlas på First North är inte 
skyldiga att följa samma regler som bolag, vars aktier handlas på en reglerad marknad, utan följer istället, ett mindre regelverk, anpassat till företrä-
desvis mindre bolag och tillväxtbolag. En placering i ett bolag vars aktier handlas på First North kan därför vara mer riskfylld än en placering i ett 
bolag, vars aktie handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier handlas på First North har en Certified Adviser som övervakar att bolaget 
följer First Norths regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare. En Certified Adviser granskar bolag, vars aktier ska tas upp till 
handel på First North. Nasdaq Stockholm AB godkänner en sådan ansökan om upptagande till dylik handel.
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ERBJUDANDET I SAMMANDRAG
Antal aktier i nyemissionen
Högst 2 143 000 aktier kommer att emitteras i nyemissionen. Vid utnyttjande 
av Utökningen kommer ytterligare högst 321 000 aktier att emitteras. Teck-
ningskursen och teckningsperioden för dessa ytterligare aktier kommer i 
 sådant fall att vara samma som för de första 2 143 000 emitterade aktierna i 
 Erbjudandet.

Teckningskurs
14 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Viktiga datum

Anmälningsperiod: 23 maj – 3 juni 2016

Beräknad likviddag: 10 juni 2016

Beräknad första dag för handel på First North: 14 juni 2016

Finansiell kalender

Delårsrapport Q2 1 januari – 30 juni 2016: 25 augusti 2016

Delårsrapport Q3 1 januari – 31 september 2016: 27 oktober 2016

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 
2016: 16 februari 2017

Övrigt
ISIN-kod: SE0008294078
Kortnamn: SECARE

VISSA DEFINITIONER
I detta prospekt används följande definitioner:
”Swedencare”, ”Bolaget” eller ”Koncernen” avser, beroende på samman-
hanget,  Swedencare AB (publ) (organisationsnummer 556470-3790) eller 
den  koncern vari  Swedencare är moderbolag

”Remium” avser Remium Nordic AB (organisationsnummer 556101-9174) 
som agerar finansiell rådgivare till Bolaget i samband med nyemissionen

”Erbjudandet” avser erbjudande till allmänheten i Sverige samt institutionella 
 investerare om teckning av aktier i Swedencare enligt detta Prospekt

”Utökningen” eller ”Utökning” avser en utökning av  Erbjudandet

”Noteringen” avser notering av Swedencares aktier på Nasdaq First North

”Prospektet” avser detta Prospekt som upprättats med avseende på 
 Erbjudandet och som godkänts och registrerats av Finansinspektionen

”Lindahl” avser Advokatfirman Lindahl KB (organisationsnummer 
916629-0834) som agerar legal rådgivare i samband med Erbjudandet

”Euroclear Sweden” avser Euroclear Sweden AB (organisationsnummer 
556112-8074)

”First North” avser Nasdaq First North

”Huvudägarna” avser Håkan Svanberg & Co Health Care AB, Mastan AB och 
Junikvisten 10 AB

”SEK”, ”EUR”, ”GBP” och ”USD” avser svenska kronor, euro, brittiska pund 
 respektive amerikanska dollar. ”M” avser miljoner och ”K” avser tusental



Inbjudan till teckning av aktier i Swedencare AB (publ)

Sammanfattning

2

Sammanfattning

Prospektsammanfattningar består av informationskrav uppställda i ”punkter”. Punkterna är numrerade i avsnitten A–E 
(A.1–E.7). 

Sammanfattningen i detta prospekt 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 dock finnas luckor 
i punkternas numrering. 

Även om det krävs att en punkt inkluderas i sammanfattningen för aktuell typ av värdepapper och emittent, är det 
möjligt att ingen relevant information kan ges rörande punkten. Informationen har då ersatts med en kort beskrivning av 
punkten tillsammans med angivelsen ”ej tillämplig”.

AVSNITT A – INTRODUKTION OCH VARNINGAR

A.1 Introduktion  
och varningar

Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till Prospektet. 
Varje beslut om att investera i värdepapperen ska 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 översätt-
ningar 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 Prospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa 
investerare när de överväger att investera i sådana värdepapper.

A.2 Finansiella 
mellanhänder

Ej tillämplig. Finansiella mellanhänder har ej rätt att använda Prospektet för efterföljande återförsäljning eller 
 slutlig placering av värdepapper.

AVSNITT B – EMITTENT

B.1 Firma och 
handelsbeteckning

Bolagets firma (tillika handelsbeteckning) är Swedencare AB (publ), organisationsnummer 556470-3790. 

B.2 Säte och bolagsform Bolaget har sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. Bolaget bildades i Sverige och är ett svenskt publikt aktiebolag 
som regleras av aktiebolagslagen.

B.3 Huvudsaklig 
verksamhet

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter för munhälsa på den globala husdjursmarkna-
den. Försäljningen bedrivs globalt genom både egna försäljningsbolag och externa återförsäljare. Bolagets huvud-
marknader är för närvarande den amerikanska och den europeiska marknaden.

B.4a Trender Nedan framgår de viktigaste trenderna för Swedencares marknad:

Humanisering av husdjur
Enligt en studie från det amerikanska researchföretaget Nielsen anser 95 % av amerikanska husdjursägare att 
deras husdjur är en del av familjen. Till följd av detta är konsumenterna villiga att spendera mer på husdjurs-
produkter än någonsin. 

Förebyggande omvårdnad
I takt med att husdjursägare i ökad utsträckning betraktar sina husdjur allt mer som familjemedlemmar ökar 
intresset för att främja en sund livsstil och att undvika dålig kost. Denna trend medför att försäljningen av 
 kosttillskott för husdjur ökar kraftigt. 

Premiumprodukter
Konsumenternas ökade intresse för sina husdjur har inneburit en ökad efterfrågan av premiumprodukter där 
naturliga och organiska produkter utgör en viktig del. Detta är positivt för branschen då premiumprodukter har en 
högre marginal än produkter av budgetkaraktär. 
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B.5 Koncern Swedencare är moderbolag i en koncern med fyra helägda svenska och utländska dotterbolag.

B.6 Större aktieägare m.m. Aktieägare Aktier Röster Kapital

Håkan Svanberg & Co Health Care AB 5 472 649 42,3% 42,3%

Mastan AB 2 629 018 20,3% 20,3%

Junikvisten 10 AB 2 629 018 20,3% 20,3%

Adrian Hollands 1 122 210 8,7% 8,7%

Martin Shimko 333 000 2,6% 2,6%

Hans Persson 249 750 1,9% 1,9%

Börje Ekholm 129 315 1,0% 1,0%

Per Malmström Consulting AB 120 000 0,9% 0,9%

TEDCAP AB 120 000 0,9% 0,9%

Olivia O'Shiel 59 940 0,5% 0,5%

John Leonard 33 300 0,3% 0,3%

Susan Leonard 33 300 0,3% 0,3%

Totalt 12 931 500 100,0% 100,0%
Not: Ägarförhållanden i Swedencare AB (publ) per den 18 maj 2016.

Såvitt styrelsen känner till finns det inga aktieägaravtal eller andra överenskommelser mellan Swedencares aktie-
ägare som syftar till gemensamt inflytande över Bolaget. Såvitt styrelsen känner till finns inte heller några andra 
överenskommelser eller motsvarande som kan komma att leda till att kontrollen över Bolaget förändras.
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B.7 Utvald historisk 
 finansiell information

Den finansiella informationen som redovisas nedan har hämtats från Swedencares reviderade koncern
redovisning avseende räkenskapsår 2015 vilken har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
 Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) respektive 
Swedencares reviderade årsredovisning avseende räkenskapsår 2014 vilka har upprättats i enlighet med årsre
dovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2). 
Årsredovisningen avseende räkenskapsår 2014 har omräknats i enlighet med K3 och reviderats av Bolagets 
 revisor. Omräkningen har inte föranlett några justeringar gentemot den officiella rapporten. Delårsrapporterna för 
perioderna 1 januari 2016 till 31 mars 2016 respektive 1 januari 2015 till 31 mars 2015, upprättade i enlighet 
med K3, är översiktligt granskade av Bolagets revisor. Siffrorna under rubriken ”Nyckeltal” nedan är baserade på 
de reviderade siffrorna för perioden 20140101 – 20141231 och 20150101 – 20151231 samt de över
siktligt granskade siffrorna för perioden 20150101 – 20150331 och 20160101 – 20160331. De 
faktiskta siffrorna under rubriken ”Nyckeltal” nedan är dock ej reviderade eller granskade av Bolagets revisor.

Resultaträkning i sammandrag

(KSEK)

Översiktligt 
granskad

K3

Översiktligt 
granskad

K3

Reviderad

K3

Reviderad

K3

Reviderad

K2
jan–mars

2016
jan–mars

2015
jan–dec

2015
jan–dec

2014
jan–dec

2014

Nettoomsättning 13 746 6 254 26 832 24 165 24 165
Övriga intäkter 215 – 335 – –
Rörelsens intäkter 13 961 6 254 27 167 24 165 24 165

Råvaror och förnödenheter samt  
handelsvaror –2 193 –2 130 –8 784 –9 224 –9 224

Övriga externa kostnader –3 705 –1 105 –6 380 –6 243 –6 243

Personalkostnader –3 306 –682 –3 208 –2 496 –2 496

Av- och nedskrivningar av materiella och 
immmateriella anläggningstillgångar –421 –1 –90 –5 –5

Övriga rörelsekostnader –3 –17 –65 – –
Rörelsens kostnader –9 628 –3 935 –18 527 –17 968 –17 968
Rörelseresultat 4 333 2 319 8 640 6 197 6 197

Finansiella intäkter – 5 6 52 52

Finansiella kostnader –63 –7 –16 –5 –5

Finansnetto –63 –2 –10 47 47
Resultat efter finansiella poster 4 270 2 317 8 630 6 244 6 244

Extraordinära intäkter 121 – – – –

Extraordinära kostnader –5 – – – –

Bokslutsdispositioner – – – –1 643 –1 643

Resultat före skatt 4 386 2 317 8 630 4 601 4 601

Skatt på periodens resultat –1 149 –515 –2 756 –1 084 –1 084

Uppskjuten skatt 56 – 807 – –
Periodens resultat 3 293 1 802 6 681 3 517 3 517
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B.7 Utvald historisk 
 finansiell information, 
forts.

Balansräkning i sammandrag

(KSEK) K3 K3 K3 K3 K2
2016-03-31 2015-03-31 2015-12-31 2014-12-31 2014-12-31

Immateriella anläggningstillgångar 14 288 – 911 – –

Materiella anläggningstillgångar 434 11 49 12 12

Finansiella anläggningstillgångar 149 – 811 – –

Summa anläggningstillgångar 14 871 11 1 771 12 12

Varulager 3 237 1 337 1 744 1 560 1 560

Kundfordringar 7 305 4 909 2 034 3 207 3 207

Övriga omsättningstillgångar 3 202 6 401 9 786 3 951 3 951

Kassa och bank 4 698 611 3 294 2 817 2 817

Summa omsättningstillgångar 18 442 13 258 16 858 11 535 11 535
Summa tillgångar 33 313 13 269 18 629 11 547 11 547

Summa eget kapital 12 210 8 630 13 168 5 355 5 355

Obeskattade reserver – – – 3 812 3 812

Uppskjuten skatteskuld – 839 – – –

Summa avsättningar – 839 – 3 812 3 812

Långfristiga skulder – – – – –

Leverantörsskulder 1 068 897 2 061 852 852

Skulder till kreditinstitut 9 425 – – – –

Checkräkningskredit 1 879 1 713 – – –

Skatteskulder 4 256 755 2 475 420 420

Övriga kortfristiga skulder 4 475 435 925 1 108 1 108

Summa skulder 21 103 3 800 5 461 2 380 2 380

Summa eget kapital, avsättningar 
och skulder 33 313 13 269 18 629 11 547 11 547

 
Kassaflödesanalys i sammandrag

(KSEK) K3 K3 K3 K3 K2
jan–mars  

2016
jan-mars  

2015
jan–dec  

2015
jan–dec  

2014
jan–dec  

2014

Kassaflöde från den löpande  
verksamheten –888 –2 401 3 831 4 350 4 350

Kassaflöde från investeringsverksamheten –5 215 – –1 796 – –

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 7 541 –1 500 –1 500 –1 999 –1 999

Summa kassaflöde 1 438 –3 901 535 2 351 2 351

Likvida medel vid periodens början 3 293 2 817 2 817 425 425

Kursdifferens i likvida medel –33 –17 –59 41 41

Likvida medel vid periodens slut 4 698 –1 101 3 293 2 817 2 817
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B.7 Utvald historisk 
 finansiell information, 
forts.

Nyckeltal
K3 K3 K3 K3 K2

(KSEK) 2016-01-01
2016-03-31

2015-01-01
2015-03-31

2015-01-01
2015-12-31

2014-01-01
2014-12-31

2014-01-01
2014-12-31

Nyckeltal som beräknats enligt K3 respektive K2

Medelantal anställda 14,0 3,0 4,0 3,0 3,0

Antal aktier per 20160331 12 931 500 12 931 500 12 931 500 12 931 500 12 931 500

Nyckeltal som inte beräknats enligt K3 respektive K2

Intäktsförändring (%) 123,2% – 12,4% 30,2% 30,2%

Rörelsemarginal (%) 31,0% 37,1% 31,8% 25,6% 25,6%

Vinstmarginal (%) 23,6% 28,8% 24,6% 14,6% 14,6%

Soliditet (%) 36,7% 65,0% 70,7% 46,4% 46,4%

Nettoomsättning per anställd (KSEK) 982 2 085 6 708 8 055 8 055

Utdelning per aktie justerat (kr) 0,97 0,12 0,12 0,15 0,15

Vinst per aktie justerat (kr) 0,25 0,14 0,52 0,27 0,27

Eget kapital per aktie justerat (kr) 0,94 0,67 1,02 0,41 0,41

Definitioner av nyckeltal

Intäktsförändring
Intäktsförändring i förhållande till föregående motsvarande period

Rörelsemarginal
Rörelseresultat i förhållande till periodens intäkter

Vinstmarginal
Periodens resultat efter skatt i förhållande till periodens intäkter

Soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutningen

Nettoomsättning per anställd
Nettoomsättning i förhållande till genomsnittligt antal anställda

Utdelning per aktie justerat
Utbetald utdelning under perioden i förhållande till justerat antal aktier (justerat till antalet aktier per 2016-03-31)

Vinst per aktie justerat
Resultat efter skatt under perioden i förhållande till justerat antal aktier (justerat till antalet aktier per 2016-03-31)

Eget kapital per aktie justerat
Eget kapital i slutet av perioden i förhållande till justerat antal aktier (justerat till antalet aktier per 2016-03-31)

Siffrorna under rubriken ”Nyckeltal” ovan är baserade på de reviderade siffrorna för perioden 2014-01-01 – 
2014-12-31 och 2015-01-01 – 2015-12-31 samt de översiktligt granskade siffrorna för perioden 2015-01-01 
– 2015-03-31 och 2016-01-01 – 2016-03-31. De faktiskta siffrorna under rubriken ”Nyckeltal” ovan är dock ej 
reviderade eller granskade av Bolagets revisor. Under rubriken ”Nyckeltal som inte beräknats enligt K3 respektive 
K2” finns alternativa nyckeltal. Swedencares uppfattning är att dessa nyckeltal i stor utsträckning används av 
vissa investerare, värdepappersanalytiker och andra intressenter som kompletterande mått på resultatutveckling 
och finansiell ställning. Swedencares nyckeltal som inte beräknas enligt K3 respektive K2 är inte nödvändigtvis 
jämförbara med liknande mått som presenteras av andra bolag och har vissa begränsningar som analysverktyg. 
De bör därför inte betraktas separat från, eller som ett substitut för, Swedencares finansiella information som 
upprättas enligt K3 och K2.

Väsentliga händelser efter den 31 mars 2016
Styrelsen i Bolaget beslutade den 13 april 2016, med stöd av det bemyndigande att besluta om emission av aktier 
som bolagsstämman den 7 mars 2016 beviljade styrelsen, att emittera högst 2 143 000 aktier i syfte att genom-
föra Erbjudandet. Styrelsen i Bolaget beslutade även den 13 april 2016 om en Utökning i form av en nyemission 
av högst 321 000 aktier. I samband med detta har styrelsen beslutat att ansöka om notering på Nasdaq First 
North.
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B.8 Utvald 
proformaredovisning

Swedencare förvärvade den 12 januari 2016 tre återförsäljare baserade i Frankrike, Storbritannien respektive 
USA. Proformaredovisningen har upprättats i syfte att presentera en översiktlig bild över hur de, per 2016-01-12, 
förvärvade bolagen skulle ha kunnat påverka resultat- och balansräkning respektive kassaflödesanalys under 
perioden 2015-01-01 – 2015-12-31 respektive per bokslutsdagen 2015-12-31. Proformaredovisningen är ej 
avsedd att visa periodens faktiska resultat om förvärvet inträffat den 1 januari 2015 och visar inte heller en prog-
nos om framtida resultat. Proforman är endast tänkt att beskriva en hypotetisk situation och har framtagits endast 
i illustrativt syfte för att informera samt belysa fakta. Swedencare tillämpar redovisningsprinciperna föreskrivna i 
K3 för upprättande av finansiella rapporter. Informpet Ltd tillämpar redovisningsprincipen Financial Reporting 
Standard for Smaller Entities, SV Distribution LLC, numera SwedencareUSA Inc., tillämpar US GAAP och SARL 
Buccosanté tillämpar Règlement ANC n°201403 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, complété par 
les règlements de l’ANC (Autorité des normes comptables). Swedencare har gjort en analys av huruvida det 
 föreligger någon väsentlig skillnad mellan de redovisningsprinciper som de förvärvade bolagen följer och K3, 
bedömningen är att samtliga förvärvade bolags redovisning överensstämmer väl med K3.

Resultaträkning proforma för räkenskapsår 2015 

(alla siffror i KSEK)
Swedencare AB

koncernen
SARL  

Buccosanté
Informpet

1) Ltd
Sweden care  

USA Inc
Proforma-

justeringar Proforma

Nettoomsättning 26 832 10 125 12 561 11 107 –14 5312) 46 094

Rörelsens intäkter 26 832 10 125 12 561 11 107 –14 531 46 094

Kostnad för sålda varor –8 784 –4 941 –5 263 –4 900 14 8194) –9 069

Övriga externa kostnader –6 380 –2 182 –2 378 –2 005 – –12 945

Personalkostnader –3 208 –2 471 –2 517 –2 346 – –10 541

Avskrivningar –90 –57 –70 –13 –1 3755) –1 604

Övriga rörelseintäkter  
och rörelsekostnader 270 – – – – 270

Rörelsens kostnader –18 192 –9 651 –10 228 –9 263 13 445 –33 889
Rörelseresultat (EBIT) 8 640 474 2 332 1 844 –1 086 12 205

Finansiella intäkter 6 24 – 2963) –2963) 31

Finansiella kostnader –16 –50 – – – –66

Finansnetto –10 –26 – 296 –296 –36
Resultat efter finansnetto 8 630 448 2 332 2 140 –1 382 12 169

Extraordinära kostnader – –48 – –509 5576) –

Resultat före skatt 8 630 400 2 332 1 631 –825 12 169

Skatt på periodens resultat –2 756 –1061) –483 – –3267) –3 671

Uppskjuten skatt 807 – – – – 807

Årets resultat 6 681 294 1 849 1 631 –1 151 9 304

1) Då SARL Buccosanté hade förkortat räkenskapsår 2015-04-01 – 2015-12-31 har resultatet kompletterats genom tillägg av faktiska intäkter respektive kostnader, 
korrigerade för bokslutstransaktioner, för perioden 2015-01-01 – 2015-03-31. De justerade kostnaderna för perioden 2015-01-01 – 2015-03-31 motsvarar de 
 löpande kvartalskostnaderna – kostnad för sålda varor, övriga externa kostnader respektive personalkostnader – under det förkortade räkenskapsåret. Skatten har 
 beräknats utifrån det justerade resultatet, med beaktande av gällande lokala skatteregler, och avviker därför från den verkliga skatten för det brutna räkenskapsåret.

2) Försäljning från Swedencare till dotterbolagen under 2015, 14,5 MSEK, har eliminerats mot Kostnad för sålda varor. 
3) SwedencareUSA Inc. redovisade under 2015 en växelkursvinst om 37 KUSD vilken hänför sig till materialinköp från Swedencare, beloppet har justerats mot kostnad 

för sålda varor.
4) I de bolag där det går att påvisa en lageruppbyggnad av Swedencares produkter har bolagets vinst, totalt 8 KSEK, av denna lagerökning justerats mot Kostnad för sålda 

varor.
5) Avskrivning avseende goodwill, för de bolag vilka förvärvades per 2016-01-12, med en avskrivningstid om 10 år. Bolaget anser att investeringen har en livslängd 

 överstigande 10 år. Investeringen i dotterbolagen är av strategiskt betydelse och den förväntas öka möjligheten till fortsatt tillväxt och ha en positiv påverkan på 
 Bolagets resultat.

6) Avser realisering av förlust på aktieinnehav vilket ägts av SwedencareUSA Inc., ej dotter- eller intressebolag.
7) Skatten på SwedencareUSA Inc:s resultat avser faktisk skatt såsom Limited Liability Company (LLC) innebärande att aktieägaren själv betalar skatt på årets vinst. 

 Bolaget har efter det att Swedencare förvärvade detta ändrat  legal form till Incorporated (Inc.) varför proformaresultat är justerat med beräknad skatt, utifrån gällande 
lokala skatteregler, i den nya legala formen.
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B.8 Utvald proforma
redovisning, forts.

Balansräkning proforma per 2015-12-31

(alla siffror i KSEK)
Swedencare AB

koncernen
SARL 

Buccosanté Informpet Ltd
Swedencare-

USA Inc
Proforma-

justeringar Proforma

Tillgångar

Goodwill – – – – 12 3711) 12 371

Immateriellla   
anläggningstillgångar 911 – – – – 911

Materiella  
anläggningstillgångar 48 248 109 81 – 487

Finansiella  
anläggningstillgångar 811 – – – –7452) 66

Varulager 1 744 173 732 506 –87) 3 147

Kortfristiga fordringar 11 821 955 2 212 1 191 –8813) 15 299

Kassa och bank 3 294 2 097 961 470 – 6 822

Summa Tillgångar 18 629 3 473 4 015 2 248 10 738 39 103

Eget kapital
Bundet kapital 133 502 1 1 –4864) 152

Annat eget kapital – – – – –4825) –482

Fritt eget kapital 13 035 1 159 15 – 5 8124) 20 021

Summa Eget kapital 13 168 1 662 16 1 4 844 19 691

Skulder
Leverantörsskulder 2 061 386 440 158 –8813) 2 164

Aktuella skatteskulder 2 475 1 424 1 083 1 3378) 5 320

Övriga skulder 129 2 1 408 2 088 6 4374), 6) 10 064

Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter 796 – 1 068 – – 1 864

Summa Skulder 5 461 1 812 3 999 2 247 5 893 19 412

Summa Eget kapital  
& Skulder 18 629 3 473 4 015 2 247 10 737 39 103

1) Värde av Goodwill avseende de bolag som förvärvades per 2016-01-12, justerat med ett års avskrivning.
2) Kostnader avseende anskaffning av dotterbolag som förvärvades per 2016-01-12 har balanserats med 745 KSEK per 2015-12-31.
3) Eliminering av interna fordringar och skulder mellan moderbolag och dotterbolagen.
4) Finansiering av de, per 2016-01-12, förvärvade bolagen har skett genom apportemission, upptagande av kortfristiga lån samt egna likvida medel.
5) Kursdifferens mellan olika valutakurser använda i resultat- och balansräkning (enligt K3) och eliminering av Extraordinära kostnader är upptagna som Annat eget kapital.
6) I Övriga skulder ingår bl.a. lån till förvärv av de bolag som Swedencare förvärvade per 2016-01-12 samt beslutad ej utbetald utdelning till säljarna av Informpet Ltd 

 re spektive SwedencareUSA Inc. Den balanserade utdelningen, upptagen som skuld till säljarna, avser den del av utdelningen som ska betalas ut till säljarna under 2016.
7) I de bolag där det går att påvisa en lageruppbyggnad av Swedencares produkter har bolagets vinst, totalt 8 KSEK, justerats mot Varulager.
8) Skatten på SwedencareUSA Inc:s resultat har justerats mot bakgrund av ändrad legal form sedan Swedencares förvärv per 2016-01-12, skatten har i proforma tagits 

upp som en skuld.
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B.8 Utvald proforma
redovisning, forts.

Kassaflödesanalys proforma för räkenskapsår 2015

(alla siffror i KSEK)
Swedencare AB

koncernen
SARL 

Buccosanté Informpet Ltd
Swedencare-

USA Inc
Proforma-

justeringar Proforma
Kassaflöde från den 
löpande verksamheten 3 832 439 2 543 1 913 4 9501), 3) 13 677

Kassaflöde från 
 Investeringsverksamheten –1 796 – – –89 –13 1921), 3) –15 077

Kassaflöde från 
 finansieringsverksamheten2) –1 500 –47 –4 038 –2 073 8 2423) 584

Summa kassaflöde 536 392 –1 496 –249 – –817

Likvida medel vid 
periodens början 2 816 1 706 2 456 719 – 7 697

Kursdifferens i likvida medel –59 1 – – – –58

Likvida medel vid 
periodens slut 3 293 2 098 961 470 – 6 822
1) Swedencare har under bokslutsåret minskat sina kundfordringar mot de per 2016-01-12 förvärvade bolagen med ett belopp om 1 500 KSEK, vilket påverkat koncer-

nens kassaflöde positivt. Då proforman ska visa hur kassaflödet skulle ha sett ut om bolagen ingick i en koncern 2015 är denna minskning av kundfordringar flyttad till 
kassaflöde från investeringsverksamheten.

2) I summorna ingår bl.a. de balanserade vinstmedel som säljarna, av de av Swedencare per 2016-01-12 förvärvade bolagen, delade ut inför försäljningen av bolagen till 
Swedencare. 

3) I summorna ingår bl.a. den apportemission, upptagandet av kortfristigt lån respektive den kontantlikvid vilka, sammantaget, utgjorde köpeskilling för de per 2016-01-
12 förvärvade bolagen.

B.9 Resultatprognos Ej tillämplig. Prospektet innehåller ej någon resultatprognos.

B.10 Revisionsanmärkning Ej tillämplig. Revisionsanmärkningar saknas.

B.11 Otillräckligt 
rörelsekapital

Ej tillämplig. Swedencare bedöms per dagen för Prospektet ha tillräckligt rörelsekapital för dess aktuella behov 
under den kommande tolvmånadersperioden oavsett om emissionen genomförs eller ej.

AVSNITT C – VÄRDEPAPPER

C.1 Värdepapper som 
erbjuds

Erbjudandet avser teckning av aktier i Swedencare. Swedencare har endast en aktieserie och ISIN-kod för dessa 
är SE0008294078.

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

C.3 Antal aktier i 
emittenten

Antal aktier i Swedencare uppgår till 12 931 500. Samtliga aktier har ett kvotvärde om 0,05 SEK och är fullt 
betalda. 

C.4 Rättigheter som 
 sammanhänger med 
värdepapperen

Swedencare har endast en aktieserie och vid bolagsstämma medför varje aktie en röst. Varje röstberättigad får 
rösta för sitt fulla antal aktier utan begränsning. Varje aktie medför lika rätt till utdelning, andel av Bolagets vinst 
samt till eventuellt överskott vid likvidation. Vid nyemission har befintliga aktieägare företrädesrätt till nyemitterade 
aktier i enlighet med vad som föreskrivs i aktiebolagslagen. 

C.5 Inskränkningar i den 
fria överlåtbarheten

Ej tillämplig. Aktierna är ej föremål för några överlåtelseinskränkningar.

C.6 Upptagande till handel 
på en reglerad 
marknad

Ej tillämplig då Bolaget ej kommer upptas till handel på en reglerad marknad.

C.7 Utdelningspolicy Swedencare har som långsiktig ambition att lämna utdelning till aktieägarna. Styrelsen har dock beslutat att 
 prioritera tillväxt genom förvärv av företag och/eller rättigheter kopplade till kompletterande produkter. Styrelsen 
avser att återkomma avseende utdelningspolicyn när målsättningen om en årlig omsättning överstigande 
200 MSEK uppnåtts. 
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AVSNITT D – RISKER

D.1 Huvudsakliga risker 
relaterade till 
 emittenten eller 
branschen

Swedencares försäljning består främst av två produkter. Bolaget arbetar därför med att bredda produktportföljen 
genom förvärv av bolag eller försäljningsrättigheter. För närvarande pågår ingen förvärvsdialog och det finns en 
risk att Swedencare i framtiden inte kommer att lyckas genomföra förvärv. 

I januari 2016 genomförde Swedencare förvärv av tre tidigare återförsäljare i Frankrike, Storbritannien 
respektive USA. Förvärven innebär att Bolaget får en egen representation på flera marknader samt en ökning av 
personalstyrkan från 5 anställda i Sverige till 14 anställda i 4 länder. En lyckad integration av de förvärvade 
 verksamheterna är väsentlig för Swedencares fortsatta tillväxt. Det finns en risk att integrationen medför ökade 
kostnader och en försäljning som avviker negativt från den förväntade.

Swedencare avser att aktivt arbeta med företagsförvärv som ett komplement till den organiska tillväxten, det 
finns en risk att integrationen av eventuella framtida företagsförvärv inte kan genomföras på ett önskvärt sätt 
vilket kan komma att ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Det är av stor vikt att Swedencare lyckas attrahera och behålla nyckelpersoner och att dessa upplever 
Swedencare som en spännande och attraktiv arbetsgivare. Förlust av nyckelpersoner kan leda till att verksamhe-
tens utveckling försenas, försvåras eller blir mer kostsam.

Bolagets patentskydd för uppfinningen benämnd ”Oralt preparat som innehåller alg för minskning av plack 
och tandsten” löper ut år 2021. Uppfinningen är därefter inte längre skyddad av patent, vilket innebär att det 
därefter är möjligt för andra att utnyttja den uppfinning som beskrivs i patentet vilket kan leda till ökad konkurrens 
på marknaden och påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt.

Bolaget saknar i de flesta fall skriftliga avtal med sina leverantörer. Avsaknaden av skriftliga avtal med leve-
rantörerna innebär en osäkerhet med avseende på de villkor som gäller mellan parterna. I de fall då motparterna 
befinner sig utomlands råder det dessutom osäkerhet avseende vilket lands lag som är tillämplig på avtalsrelatio-
nen. Vid en eventuell tvist blir detta av särskild vikt. Eventuella tvister med leverantörer kan komma att negativt 
inverka på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

I syfte att försvara Bolagets patent är Swedencare för närvarande part i en tvist av väsentlig karaktär som 
handläggs i domstol. Denna tvist kan, vid ett för Swedencare negativt utfall, komma att medföra en negativ inver-
kan på Swedencares verksamhet, finansiella ställning och resultat. Det finns alltid en risk att Swedencare även i 
andra fall, i syfte att försvara patent eller andra immateriella rättigheter, tvingas till rättsliga tvister med risk för en 
väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

D.3 Huvudsakliga risker 
relaterade till 
värdepapperna

Risk och risktagande är en oundviklig del av aktieägande. Eftersom en investering i aktier kan komma att sjunka i 
värde är det inte säkert att en investerare kommer att få tillbaka det investerade beloppet.

Risk för begränsad likviditet i handeln med Swedencares aktie och att en placering i ett bolag vars aktier 
handlas på First North kan vara mer riskfylld än en placering i ett bolag vars aktie handlas på en reglerad mark-
nad. Om en aktiv och likvid handel inte utvecklas, eller inte är varaktig, kan det innebära svårigheter för aktie-
ägarna i Bolaget att avyttra aktier, snabbt eller överhuvudtaget. Därutöver kan marknadskursen efter Erbjudandets 
genomförande komma att skilja sig avsevärt från aktiekursen i Erbjudandet.

Cirka 70 % av kapitalet och rösterna i Swedencare kommer efter Erbjudandet att ägas av Huvudägarna 
 (Håkan Svanberg & Co Health Care AB, Mastan AB samt Junikvisten 10 AB). Huvudägarna kan genom sitt 
 majoritetsägande ha ett betydande inflytande över Swedencare och de flesta beslut som kräver godkännande av 
Swedencares aktieägare. Det finns en risk att Huvudägararnas intressen kan stå i strid med andra aktieägares 
intressen, vilket kan komma att påverka dessa aktieägare negativt. 

Betydande försäljningar av aktier som görs av befintliga aktieägare, samt en allmän förväntan om att ytterli-
gare försäljning kommer att genomföras, kan komma att påverka Swedencares aktiekurs negativt. Huvudägarna 
har åtagit sig att under tolv månader räknat från första handelsdagen inte erbjuda sina aktier till försäljning. Efter 
lock-up-periodens slut står det Huvudägarna fritt att sälja sina aktier i Bolaget. Försäljning av ett stort antal aktier 
av Huvudägarna, samt en förväntan om att sådana försäljningar kan komma att ske, kan få Swedencares aktie-
kurs att påverkas negativt. Sådana försäljningar kan även försvåra för Swedencare att emittera aktier eller ge ut 
andra finansiella instrument i framtiden till det pris och vid den tidpunkt som Bolaget bedömer lämpligt.

Bolaget kan i framtiden komma att genomföra nyemissioner av aktier och aktierelaterade instrument för att 
anskaffa kapital eller likvid för förvärv av bolag och/eller verksamhet. Alla sådana emissioner kan minska ägar- 
och röstandelen samt vinst per aktie för de innehavare av aktier i Bolaget som ej deltar i nyemissionen. Om dessa 
risker skulle realiseras kan det få väsentlig negativ effekt på investerares placerade kapital och/eller priset på 
aktierna. 
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AVSNITT E – ERBJUDANDE

E.1 Emissionsbelopp och 
emissionskostnader

Nyemissionen av aktier beräknas tillföra Swedencare högst cirka 30 MSEK före emissionskostnader. För det fall 
Utökningen utnyttjas till fullo kommer Swedencare att tillföras ytterligare högst cirka 4,5 MSEK före emissions-
kostnader. Emissionskostnader beräknas uppgå till cirka 4 MSEK. Exklusive Utökningen kommer Bolaget därmed 
som högst tillföras ett nettobelopp om cirka 26 MSEK. Inklusive Utökningen kommer Bolaget därmed som högst 
tillföras ett nettobelopp om cirka 30,5 MSEK.

E.2a Motiv och användning 
av emissionslikviden

Styrelsen för Swedencare har ansökt om notering av Swedencares aktier på First North och beslutat att i samband 
med detta genomföra en nyemission om högst cirka 30 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Om Utök-
ningen utnyttjas kan Bolaget tillföras ytterligare högst cirka 4,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Kost-
naderna för Bolaget i samband med Erbjudandet beräknas uppgå till cirka 4 MSEK. Exklusive Utökningen kommer 
Bolaget därmed som högst tillföras ett nettobelopp om cirka 26 MSEK. Inklusive Utökningen kommer Bolaget 
därmed som högst tillföras ett nettobelopp om cirka 30,5 MSEK.

Motivet till Erbjudandet och Noteringen är att skapa ökade finansiella förutsättningar för förvärv av produkt-
bolag respektive produkträttigheter inom djurhälsa samt att öka kännedomen om Swedencare och däreigenom 
ytterligare förstärka Bolagets marknadsposition i den pågående konsolideringen i branschen.

Emissionslikviden avses i huvudsak att användas enligt följande:
• 70 % avses finansiera förvärv av produktbolag och/eller produkter inom djurhälsa
•  20 % ska användas till att utöka marknadsföringen av Bolagets produkter samt av Swedencare som 

varumärke
•  10 % ska finansiera en utökning av säljorganisationen i Swedencares dotterbolag samt personalförstärkning 

på huvudkontorets marknadsavdelning

E.3 Erbjudandets former 
och villkor

Swedencares styrelse beslutade den 13 april 2016, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 7 mars 
2016, att genomföra en nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Erbjudandet 
 omfattar högst 2 143 000 aktier. Teckningskursen uppgår till 14 SEK per aktie. Erbjudandet riktas till allmänheten 
i Sverige, och institutionella investerare. I det fall Erbjudandet övertecknas kommer anmälningar från sådana som 
i förväg har lämnat teckningsförbindelser att särskilt beaktas. Utöver aktierna i Erbjudandet har styrelsen i 
Swedencare även fattat beslut om Utökningen i form av en nyemission av högst 321 000 aktier med avvikelse 
från aktieägarnas företrädesrätt. Utökningen kan komma att utnyttjas, helt eller delvis, för det fall övertecknings-
graden i Erbjudandet, och således intresset för att delta i Erbjudandet, enligt styrelsens bedömning motiverar 
detta. Vid eventuellt utnyttjande av Utökningen kommer teckningskursen,  teckningsperioden, samt tilldelnings-
principerna vara desamma som för aktier i Erbjudandet. Anmälan om  teckning ska ske under perioden från och 
med den 23 maj 2016 till och med den 3 juni 2016. Tecknade och  tilldelade aktier ska betalas kontant enligt 
instruktioner på avräkningsnota, dock senast den 10 juni 2016.

E.4 Intressen som har 
betydelse för 
Erbjudandet

Teckningsförbindelser har lämnats avseende Erbjudandet. De parter som har lämnat dessa kan ha ett intresse i 
att Erbjudandet genomförs framgångsrikt. Det föreligger ingen potentiell intressekonflikt hos någon av styrelse-
ledamöterna eller ledande befattningshavarna, dvs. ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har 
något privat intresse som kan stå i strid med Bolagets intressen.

Vid Erbjudandet bistår Remium som finansiell rådgivare. Remium har i egenskap av finansiell rådgivare 
ekonomiska intressen i Swedencare bestående i den ersättning Remium kan erhålla vid genomförd notering. 
Remium bedriver värdepappersrörelse vilket bland annat innefattar transaktioner för egen och kunds räkning i 
värdepapper och andra finansiella instrument. Remium kan, i värdepappersrörelsen, komma att handla med eller 
ta position i värdepapper som direkt eller indirekt är knutna till Bolaget. 

Vid Erbjudandet bistår Aktieinvest FK AB som emissionsinstitut. Aktieinvest har i egenskap av emissions-
institut ekonomiska intressen i Swedencare bestående i den ersättning Aktieinvest kan erhålla vid genomförd 
notering. Aktieinvest bedriver värdepappersrörelse vilket bland annat innefattar transaktioner för egen och kunds 
räkning i värdepapper och andra finansiella instrument. Aktieinvest kan, i värdepappersrörelsen, komma att 
handla med eller ta position i värdepapper som direkt eller indirekt är knutna till Bolaget.
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E.5 Säljare av värdepapper 
och lockupavtal

Säljare av värdepapper ej tillämpligt då enbart nyemitterade aktier kommer att säljas.
Huvudägarna har förbundit sig att inte utan skriftligt medgivande från Remium avyttra aktier i Swedencare 

förrän minst tolv månader förflutit från första handelsdag. I åtagandet innefattas att aktieägarna inte får utbjuda, 
sälja, träffa avtal om försäljning, låna ut, pantsätta, eller på annat sätt överlåta eller upplåta aktier eller värde-
papper som berättigar till teckning eller utbyte mot aktier i Swedencare, eller sluta avtal om swap eller träffa 
någon annan uppgörelse som är ägnad att till annan överföra de ekonomiska konsekvenserna av innehavet av 
aktier eller värdepapper som kan utbytas mot eller ge upphov till aktier i Swedencare.

E.6 Utspädningseffekt Erbjudandet innebär, vid fullteckning, att Bolagets aktiekapital ökar med högst 107 150 SEK, från 646 575 SEK till 
högst 753 725 SEK, genom utgivande av högst 2 143 000 aktier. Antalet utestående aktier i Bolaget kommer 
därmed att öka från 12 931 500 aktier till högst 15 074 500 aktier, vilket medför en maximal utspädning om cirka 
16,6 % av kapitalet och rösterna. Om ovan nämnda Utökningen utnyttjas till fullo kommer Bolagets aktiekapital 
öka med högst 123 200 SEK till totalt högst 769 775 SEK. Antalet utestående aktier kommer därmed att öka till 
högst 15 395 500 och resultera i en total utspädning om cirka 19,1 % av kapitalet och rösterna  (Erbjudandet 
inkluderat).

E.7 Kostnader som åläggs 
investeraren

Ej tillämpligt. Inget courtage tillkommer.



Inbjudan till teckning av aktier i Swedencare AB (publ) 

Riskfaktorer

13

BRANSCH- OCH VERKSAMHETSRELATERADE RISKER
Marknadsrisk
Swedencare säljer via dotterbolag och återförsäljare produkter inom 
djurhälsa till veterinärkliniker, apotek och djuraffärer. Det finns en risk att 
den generella efterfrågan på djurhälsoprodukter minskar samt att intres-
set eller möjligheterna att köpa in Bolagets produkter inom nämnda 
sektorer förändras, exempelvis av regulatoriska förändringar, vilket kan 
komma att ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella 
ställning och resultat.

Konjunkturutveckling
Swedencares utveckling och finansiella ställning är delvis beroende av 
faktorer utanför Bolagets kontroll, som exempelvis den allmänna 
konjunkturen, marknadsförutsättningarna för kunderna samt befintliga 
och nya konkurrerande produkter. En försämrad konjunktur med minskad 
inköpsvilja hos Bolagets kunder och minskad konsumtion hos privatper-
soner kan komma att ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, 
finansiella ställning och resultat.

Kundberoende
Swedencares kunder har en stor spridning såväl storleksmässigt som 
geografiskt och utgörs främst av veterinärkliniker, apotek och djuraffärer. 
Det kan inte uteslutas att flera större kunder väljer att helt eller delvis 
minska sina inköp från Swedencare, vilket kan komma att ha en negativ 
inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Produktberoende
Swedencares försäljning består främst av produkterna ProDen PlaqueOff 
och Dental Bites som båda förbättrar munhälsan hos katter och hundar. 
Bolaget arbetar strategiskt med att bredda produktportföljen genom 
förvärv av bolag eller försäljningsrättigheter. För närvarande pågår ingen 
förvärvsdialog avseende bolag eller försäljningsrättigheter för breddning 
av produktportföljen och det finns en risk att Swedencare i framtiden inte 
kommer att lyckas genomföra förvärv av bolag eller försäljningsrättighe-
ter för breddning av produktportföljen, vilket kan komma att ha en nega-
tiv inverkan på Bolagets framtida omsättning, verksamhet, finansiella 
ställning och resultat.

Säsongsvariationer
Swedencare uppvisar historiskt ingen väsentlig säsongsvariation i försälj-
ning och resultat. Framtida samarbetsavtal eller försäljningsavtal kan 
komma att medföra oregelbundna försäljningsintäkter och säsongsvaria-
tioner vilket kan komma att medföra en ökad fluktuation i Bolagets verk-
samhet, finansiella ställning och resultat.

Företagsförvärv
I januari 2016 genomförde Swedencare förvärv av tre tidigare återförsäl-
jare i Frankrike, Storbritannien respektive USA. Förvärven innebär att 
Bolaget får en egen representation på flera marknader samt en ökning av 
personalstyrkan från 5 anställda i Sverige till 14 anställda i 4 länder. En 
lyckad integration av de förvärvade verksamheterna är väsentlig för 
Swedencares fortsatta tillväxt. Det finns en risk att integrationen medför 
ökade kostnader och att de förvärvade återförsäljarnas försäljning kan 
komma att avvika negativt från den förväntade, vilket kan komma att ha 
en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och 
resultat.

Swedencare avser att aktivt arbeta med företagsförvärv som ett 
komplement till den organiska tillväxten, det finns en risk att integratio-
nen av eventuella framtida företagsförvärv inte kan genomföras på ett 
önskvärt sätt vilket kan komma att ha en negativ inverkan på Bolagets 
verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Nyckelpersoner och rekrytering
Swedencares övergripande strategiska målsättning är att förstärka 
 distributionsnätet, bredda produktportföljen samt att öka marknads-
föringsåtgärderna. För att Swedencare ska lyckas genomföra målsätt-
ningen är Bolaget beroende av kvalificerad och motiverad personal. Det 
är av stor vikt att Swedencare lyckas attrahera och behålla nyckelperso-
ner och att dessa upplever Swedencare som en attraktiv arbetsgivare. 
Förlust av nyckelpersoner kan leda till att verksamhetens utveckling 
försenas, försvåras eller blir mer kostsam, vilket kan komma att ha en 
negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och 
resultat.

Riskfaktorer

En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant 
analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och aktiens framtida utveckling. Nedan beskrivs 
riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Swedencare, utan särskild rangordning. Det gäller risker både vad 
avser omständigheter som är hänförliga till Swedencare eller branschen och sådana som är av mer generell karaktär 
samt risker förenade med aktien och nyemissionen. Vissa risker ligger utanför Bolagets kontroll. Redovisningen nedan 
gör inte anspråk på att vara fullständig och samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte förutses eller beskrivas i 
detalj, varför en samlad utvärdering även måste innefatta övrig information i Prospektet samt en allmän omvärlds-
bedömning. Nedanstående risker och osäkerhetsfaktorer kan ha en väsentligt negativ inverkan på Swedencares verk-
samhet, finansiella ställning och/eller resultat. De kan även medföra att aktierna i Swedencare minskar i värde, vilket 
skulle kunna leda till att aktieägare i Swedencare förlorar hela eller delar av sitt investerade kapital. Ytterligare faktorer 
som för närvarande inte är kända för Swedencare, eller som för närvarande inte bedöms utgöra risker, kan också 
komma att ha motsvarande negativ påverkan.
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Konkurrenter
Swedencare har ett stort antal internationella konkurrenter av varierande 
storlek med god finansiell ställning. Det finns en risk att dessa konkur-
renter kan komma att försvåra Swedencares arbete inom befintliga och 
nya produkter genom väsentligt större resurser inom marknadsbearbet-
ning. Detta kan komma att ha en negativ inverkan på Bolagets verksam-
het, finansiella ställning och resultat.

Priskonkurrens
Prispress inom Swedencares segment kan komma från ekonomiskt 
starka aktörer som genom prisreduktioner antingen försöker öka sina 
marknadsandelar eller etablera nya konkurrerande produkter. Det finns 
en risk att Swedencare i framtiden inte kommer kunna vara tillräckligt 
konkurrenskraftigt på marknaden och till följd av detta tvingas sänka 
produktpriserna för att bibehålla marknadspositionen. Detta kan komma 
att ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning 
och resultat.

Immateriella rättigheter och företagshemligheter
Swedencare har immateriella rättigheter som skyddas genom patent, 
varumärkesskydd, lagstiftning samt avtal. Om erforderligt immaterial-
rättsligt skydd, för förvärvade eller egenutvecklade produkter, ej kan 
erhållas, vidmakthållas alternativt anses otillräckligt för att tillvarata 
 Bolagets rättigheter och marknadsposition kan Bolagets verksamhet, 
finansiella ställning och resultat påverkas negativt.

I de fall Swedencare gör eller blir utsatt för intrång i immateriella 
rättigheter eller om dess produkter och know-how inte kan skyddas på 
lämpligt sätt kan detta komma att negativt inverka på Bolagets verksam-
het, finansiella ställning och resultat.

Äganderätten till de immateriella rättigheter och den know-how som 
genereras under utvecklingen av produkter av Bolagets anställda tillfaller, 
som huvudregel, Swedencare i enlighet med tillämplig lagstiftning och 
befintliga avtal. För det fall Swedencare framgent misslyckas med att ta 
sina immateriella rättigheter i anspråk kan det komma att få negativa 
effekter på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Swedencares verksamhet är i stor utsträckning beroende av att 
skyddet för Bolagets företagshemligheter kan upprätthållas. 
 Swedencares företagshemligheter skyddas främst av relevant lagstift-
ning och genom sedvanliga kontraktuella regleringar med anställda, 
leverantörer, kunder och samarbetspartners. För det fall det befintliga 
skyddet visar sig vara otillräckligt eller ersättningen som erhålls då 
 Bolaget utsätts för brott mot lagar eller avtal är otillräcklig för att 
kompensera för den skada Bolaget drabbas av kan detta komma att ha 
en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och 
resultat.

Patentrisk
Bolagets patentskydd för uppfinningen benämnd ”Oralt preparat som 
innehåller alg för minskning av plack och tandsten” löper ut år 2021. 
Uppfinningen är därefter inte längre skyddad av patent, vilket innebär att 
det därefter är möjligt för andra att utnyttja den uppfinning som beskrivs i 
patentet vilket kan leda till ökad konkurrens på marknaden och påverka 
Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt.

Leverantörsrisker
Swedencare kan på kort och medellång sikt vara beroende av en specifik 
leverantör för produktion, marknadsföring eller transport. Bortfall av en 
eller flera leverantörer kan komma att negativt inverka på Bolagets 
 verksamhet, finansiella ställning och resultat. 

Bolaget saknar i de flesta fall skriftliga avtal med sina leverantörer. 
Avsaknaden av skriftliga avtal med leverantörerna innebär en osäkerhet 
med avseende på de villkor som gäller mellan parterna. I de fall då 
motparterna befinner sig utomlands råder det dessutom osäkerhet 
avseende vilket lands lag som är tillämplig på avtalsrelationen. Vid en 
eventuell tvist blir detta av särskild vikt. Eventuella tvister med leverantö-
rer kan komma att negativt inverka på Bolagets verksamhet, finansiella 
ställning och resultat. 

Produktansvar
Swedencares verksamhet består av produktförsäljning inom djurhälso-
vård, varvid Bolaget har åtagit sig kontraktuellt ansvar i förhållande till 
sina kunder. Swedencare kan också komma att drabbas av andra 
ansvars- eller garantikrav, exempelvis från tredje part. Garanti- eller 
ansvarsanspråk riskerar att ha en negativ inverkan på Bolagets verksam-
het, finansiella ställning och resultat men även påverka Swedencares 
kundrelationer negativt.

Valutarisk
Swedencare är utsatt för valutarisk i form av transaktions- och omräk-
ningsexponering. Transaktionsexponeringen uppstår vid köp och försälj-
ning av varor och tjänster i andra valutor än moderbolagets respektive 
dotterbolagens lokala valuta. När de utländska dotterbolagens balans-
räkningar i lokal valuta omräknas till SEK uppstår en omräkningsdiffe-
rens, vilken beror på att innevarande år omräknas till en annan 
bokslutskurs än det föregående årets. Resultaträkningarna omräknas till 
genomsnittskursen under året och balansräkningen omräknas till 
balansdagens valutakurs. Omräkningsexponeringen utgör en risk om 
omräkningsdifferensen representeras i form av förändringen i det egna 
kapitalet. Om Swedencares åtgärder för att säkra eller på annat sätt 
hantera effekterna av valutakursrörelserna inte visar sig vara tillräcklig 
kan detta ha en negativ inverkan på Swedencares verksamhet, finan-
siella ställning och resultat. 

Kreditrisk
Kreditrisk definieras som risken att Swedencares motparter inte kan 
uppfylla sina finansiella åtaganden gentemot Bolaget. Risken att  Bolagets 
kunder inte uppfyller sina åtaganden, det vill säga betalning ej erhålls för 
kundfordringar, utgör en kreditrisk. Uteblivna försäljningslikvider eller 
andra intäkter kan ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, 
 finansiella ställning och resultat.

Finansieringsrisk
Finansieringsrisken definieras som risken för att finansiering av verk-
samheten är svår eller dyr att erhålla. Om Swedencares utveckling 
 avviker från den planerade kan det i framtiden uppstå en situation där 
Swedencare måste anskaffa nytt kapital till ogynnsamma villkor för 
 Bolagets aktieägare. I det fall Swedencare i framtiden misslyckas med att 
anskaffa nödvändigt kapital på för Bolaget rimliga villkor kan Bolagets 
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verksamhet, finansiella ställning och resultat komma att påverkas 
negativt.

Skatter
Swedencare bedriver verksamhet genom moderbolaget och dess 
helägda dotterbolag i Sverige, USA, Storbritannien och Frankrike. 
Respektive bolags verksamhet, inklusive transaktioner mellan koncern-
bolagen, bedrivs i enlighet med Bolagets tolkning av gällande skattelagar, 
skatteavtal och bestämmelser i de aktuella länderna samt berörda 
 skattemyndigheters krav. Om det skulle visa sig att Swedencares tolk-
ning av tillämpliga lagar, skatteavtal och bestämmelser, eller berörda 
myndigheters tolkning av dessa eller deras administrativa praxis, inte är 
helt korrekt, eller att sådana regler, tolkningar och praxis ändras, even-
tuellt med retroaktiv verkan, skulle det kunna förändra Swedencares 
nuvarande och tidigare skattesituation vilket riskerar inverka negativt på 
Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Tvister
Swedencare är för närvarande inte inblandat i några tvister där Bolaget 
stämts av kunder, konkurrenter, myndigheter eller andra marknads-
aktörer. Det finns dock alltid en risk att Bolaget i framtiden blir föremål för 
rättsliga krav från kunder, konkurrenter, myndigheter eller andra mark-
nadsaktörer. Sådana tvister och krav kan vara tidskrävande, störa den 
normala verksamheten, avse betydande ekonomiska belopp och medföra 
väsentliga kostnader för Swedencare. Tvister av större karaktär rörande 
Swedencare skulle därmed kunna ha en negativ inverkan på Swedenca-
res verksamhet, finansiella ställning och resultat.

I syfte att försvara Bolagets patent är Swedencare för närvarande 
part i en tvist av väsentlig karaktär som handläggs i domstol. Denna tvist 
kan, vid ett för Swedencare negativt utfall, komma att medföra en negativ 
inverkan på Swedencares verksamhet, finansiella ställning och resultat. 
Det finns alltid en risk att Swedencare även i andra fall, i syfte att försvara 
patent eller andra immateriella rättigheter, tvingas till rättsliga tvister med 
risk för en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella 
ställning och resultat.

RISKER RELATERADE TILL ERBJUDANDET
Aktierelaterade risker
Risk och risktagande är en oundviklig del av aktieägande. Eftersom en 
investering i aktier kan komma att sjunka i värde är det inte säkert att en 
investerare kommer att få tillbaka det investerade beloppet. Aktiekursens 
utveckling är beroende av en rad faktorer, varav en del är bolagsspecifika 
medan andra är generella och knutna till aktiemarknaden som helhet. 
Det är omöjligt för ett enskilt bolag att kontrollera alla de faktorer som 
kan komma att påverka dess aktiekurs, varför varje beslut om investering 
i aktier bör föregås av en noggrann analys.

Ingen tidigare offentlig handel med Bolagets aktier
Det har inte förekommit någon offentlig handel i Swedencares aktier före 
Erbjudandet. En investering i ett bolag vars aktier handlas på Nasdaq 
First North kan vara mer riskfylld än en investering i ett bolag vars aktier 
handlas på en reglerad marknad. Det är inte möjligt att förutse i vilken 
utsträckning investerarnas intresse i Swedencare leder till en aktiv 

handel i Bolagets aktie eller hur handeln med aktien kommer att fungera 
framgent. Om en aktiv och likvid handel inte utvecklas, eller inte är varak-
tig, kan det innebära svårigheter för aktieägarna i Bolaget att avyttra 
aktier, snabbt eller överhuvudtaget. Därutöver kan marknadskursen efter 
Erbjudandets genomförande komma att skilja sig avsevärt från aktie-
kursen i Erbjudandet.

Ökade kostnader till följd av Noteringen
Som noterat bolag måste Swedencare följa regler som kan innebära en 
påfrestning på Bolagets resurser och öka dess kostnader. Dessa kostna-
der skulle kunna komma att påverka Swedencares verksamhet, finan-
siella ställning och resultat negativt jämfört med historiskt redovisade 
kostnader.

Aktiekursen kan vara volatil och minska väsentligt
Aktiekursen för nyintroducerade bolag är ofta volatil under en period efter 
Erbjudandet. Aktiemarknaden och i synnerhet marknaden för småbolag 
har upplevt betydande kurs- och volymsvängningar vilka ofta har saknat 
samband med, eller varit oproportionerliga mot, bolagens redovisade 
resultat. Sådana kursvariationer kan påverka Swedencares aktiekurs 
negativt, oavsett faktiskt redovisat resultat.

Aktieförsäljning från befintliga aktieägare efter Erbjudandet
Betydande försäljningar av aktier som görs av befintliga aktieägare, samt 
en allmän förväntan om att ytterligare försäljning kommer att genom-
föras, kan komma att påverka Swedencares aktiekurs negativt. Huvud-
ägarna har åtagit sig att under tolv månader räknat från första handels-
dagen inte erbjuda sina aktier till försäljning. Efter lock-up-periodens slut 
står det Huvudägarna fritt att sälja sina aktier i Bolaget. Försäljning av ett 
stort antal aktier av Huvudägarna, samt en förväntan om att sådana 
försäljningar kan komma att ske, kan få Swedencares aktiekurs att 
påverkas negativt. Sådana försäljningar kan även försvåra för 
 Swedencare att emittera aktier eller ge ut andra finansiella instrument i 
framtiden till det pris och vid den tidpunkt som Bolaget bedömer 
lämpligt.

Framtida utdelning
Eventuell framtida utdelning i Swedencare är beroende av flertalet fakto-
rer, såsom exempelvis resultatutveckling, finansiell ställning, kassaflö-
den, rörelsekapitalbehov och Bolagets investeringsbehov. Det finns en 
risk att Bolaget inte kommer att kunna lämna någon utdelning till aktie-
ägarna framgent. För det fall ingen utdelning lämnas kommer en investe-
rares eventuella avkastning på sitt innehav enbart att vara beroende av 
aktiekursens framtida utveckling.

Utspädning genom framtida nyemissioner
Bolaget kan i framtiden komma att genomföra nyemissioner av aktier 
och aktierelaterade instrument för att anskaffa kapital eller likvid för 
förvärv av bolag och/eller verksamhet. Alla sådana emissioner kan 
minska ägar- och röstandelen samt vinst per aktie för de innehavare av 
aktier i Bolaget som ej deltar i nyemissionen. Om dessa risker skulle 
realiseras kan det få väsentlig negativ effekt på investerares placerade 
kapital och/eller priset på aktierna. 
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Ägare med betydande inflytande
Cirka 71,2 % av kapitalet och rösterna i Swedencare kommer efter 
 Erbjudandet att ägas av Huvudägarna – Håkan Svanberg & Co Health 
Care AB (36,3 % av kapital och röster), Mastan AB (17,4 % av kapital och 
röster) samt Junikvisten 10 AB (17,4 % av kapital och röster). Om Utök-
ningen (inklusive Erbjudandet) utnyttjas till fullo kommer cirka 69,7 % av 
kapitalet och rösterna i Swedencare ägas av Huvud ägarna – Håkan 
Svanberg & Co Health Care AB (35,5 % av kapital och röster), Mastan AB 
(17,1 % av kapital och röster) samt Junikvisten 10 AB (17,1 % av kapital 
och röster). Huvudägarna kan genom sitt majoritets ägande ha ett bety-
dande inflytande över Swedencare och de flesta beslut som kräver 
godkännande av Swedencares aktieägare. Det finns en risk att Huvudä-
gararnas intressen kan stå i strid med andra aktieägares intressen, vilket 
kan komma att påverka dessa aktieägare negativt. 
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Med stöd av ett bemyndigande från årsstämma i Swedencare den 7 mars 2016 fattade styrelsen i Bolaget den 13 april 
2016 beslut om en nyemission av högst 2 143 000 aktier i Bolaget med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt 
(”Erbjudandet”). Försäljningspriset per aktie har fastställts till 14 SEK.

Med stöd av bemyndigande från årsstämma i Swedencare den 7 mars 2016 fattade styrelsen i Bolaget den 13 april 
2016 även beslut om Utökning i form av en nyemission av högst 321 000 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrä-
desrätt. Utökningen kan komma att utnyttjas helt eller delvis, för det fall överteckningsgraden i Erbjudandet, och således 
intresset för att delta i nyemissionen, enligt styrelsens bedömning motiverar det. Styrelsen förbehåller sig såldes rätten att, 
med stöd av Utökningen utöka antalet aktier i Erbjudandet med högst 321 000 aktier. Vid eventuellt utnyttjande av Utök-
ningen kommer teckningskursen, teckningsperioden samt tilldelningsprinciperna vara desamma som för aktierna i 
nyemissionen. Erbjudandet riktas till allmänheten i Sverige samt institutionella investerare.

Styrelsen för Swedencare har ansökt om notering av Swedencares aktier på First North. Handeln beräknas påbörjas 
omkring den 14 juni 2016, under förutsättning att ansökan hos Nasdaq First North godkänns. Ett villkor för godkännande 
är att spridningskravet för Bolagets aktier är uppfyllt senast den dag då handeln inleds. Med anledning av ägarspridningen 
och den förestående noteringen på First North har styrelsen för Swedencare upprättat detta Prospekt med en beskrivning 
av Bolaget, för vilket Swedencares styrelse ansvarar.

Förutsatt att Erbjudandet fulltecknas kommer aktiekapitalet ökas med ett belopp om 107 150 SEK motsvarande 
2 143 000 aktier vilket medför en utspädning om cirka 16,6 % av aktiekapitalet och röstetalet. För befintliga aktieägare 
som inte deltar i Erbjudandet uppkommer därmed en utspädningseffekt om maximalt cirka 16,6 % av aktiekapitalet och 
röstetalet. För det fallet att Utökningen, av högst 321 000 aktier motsvarande cirka 4,5 MSEK, utnyttjas till fullo kommer 
aktiekapitalet ökas med ett belopp om högst 123 200 SEK motsvarande högst 2 464 000 aktier, vilket medför en 
 utspädning om 19,1 % av aktiekapitalet och röstetalet (Erbjudandet inkluderat). För befintliga aktieägare som inte deltar i 
Utökningen uppkommer såldes en total utspädningseffekt om maximalt cirka 19,1 % av aktie kapitalet och röstetalet. Vid 
full teckning av både Erbjudandet och Utökningen kommer Bolagets nya aktie kapital uppgå till totalt 769 775 SEK och det 
totala antalet aktier till 15 395 500. 

Teckningsförbindelser har lämnats motsvarande 73,2 % av Erbjudandet, varav 45,5 % av teckningsförbindelserna 
har lämnats av Zimbrine Holding B.V. Någon ersättning för lämnade teckningsförbindelser utgår ej. Lämnade tecknings-
förbindelser omfattar endast Erbjudandet och såldes inte Utökningen.

Huvudägarna har förbundit sig att inte utan skriftligt medgivande från Remium avyttra aktier i Swedencare förrän 
minst 12 månader förflutit från första handelsdag. Se avsnittet ”Legala frågor och kompletterande information – Lock-up-
avtal” för vidare information.

Swedencare kommer, vid full anslutning till Erbjudandet inklusive Utökningen, att erhålla en likvid om cirka 
34,5 MSEK från nyemissionen av aktier i Erbjudandet. Kostnaderna för Bolaget i samband med Erbjudandet beräknas 
uppgå till cirka 4 MSEK. Exklusive Utökningen kommer Bolaget därmed som högst tillföras ett netto belopp om cirka 
26 MSEK. Inklusive Utökningen kommer Bolaget därmed som högst tillföras ett nettobelopp om cirka 30,5 MSEK.

Mot bakgrund av ovan och i enlighet med villkoren i Prospektet inbjuds härmed till teckning av nyemitterade aktier i 
Swedencare.

Malmö den 20 maj 2016

Swedencare AB
Styrelsen

Inbjudan till teckning av aktier i Swedencare
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Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och snabbväxande marknaden för 
hälsovårdsprodukter till husdjur.

Efter flera års utvecklingsarbete påbörjade Swedencare försäljningsverksamheten 1999 genom marknadsföring och 
försäljning av produkten ProDen PlaqueOff, ett preparat som förbättrar husdjurets munhälsa genom att reducera före-
komsten av plack och tandsten. ProDen PlaqueOff har genomgått ett flertal kliniska studier med mycket goda resultat, 
patent har beviljats i ett trettiotal länder och produkten anses idag av Bolaget vara en ledande global produkt inom 
del segmentet munhälsa för hundar och katter. Swedencare är idag representerat på ett femtiotal marknader i samtliga 
världsdelar och försäljningen sker via egna försäljningsbolag samt återförsäljare till veterinärer, djuraffärer samt apotek.

Fram till 2013 genererade USA och Europa i stort sett hela omsättningen inom Swedencare. Efter en satsning på den 
asiatiska marknaden med början år 2013 svarade den asiatiska marknaden för cirka 12 % av Bolagets omsättning under 
2015. Expansionen i Asien har accelererat kraftigt i början av 2016 genom att avtal ingåtts med tre större återförsäljare i 
Japan, Sydkorea och Kina. Regionen förväntas uppvisa en fortsatt stark tillväxt under de närmaste åren. 

I maj 2015 antog Bolaget en ny affärsplan med målsättningen att öka marknadsnärvaron genom en breddning av 
produktportföljen, förstärkning av distributionsnätet samt intensifierad marknadsföring. 

Arbetet med att bredda produktportföljen inleddes redan under 2014 med utvecklingen av Dental Bites. Därefter 
tecknades i slutet av 2015 avtal med det franska djurhälsobolaget Vetinnov om försäljningsrättigheterna i Norden för ett 
flertal produkter. I juli 2015 förvärvade Swedencare de nordiska försäljningsrättigheterna för ProDen PlaqueOff från en 
tidigare återförsäljare. Därefter förvärvades i januari 2016 de tre största återförsäljarna med verksamhet i USA, Storbri-
tannien respektive ett flertal europeiska marknader såsom Frankrike, Spanien och Italien. Efter förvärven härrör omkring 
75 % av försäljningen från dotterbolag medan återförsäljarkanalen svarar för 25 %. 

Styrelsen för Swedencare har ansökt om notering av Swedencares aktier på First North och beslutat att i samband 
med detta genomföra en nyemission om högst cirka 30 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Om Utökningen utnytt-
jas kan Bolaget tillföras ytterligare högst cirka 4,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Kostnaderna för  Bolaget i 
samband med Erbjudandet beräknas uppgå till cirka 4 MSEK. Exklusive Utökningen kommer Bolaget därmed som högst 
tillföras ett nettobelopp om cirka 26 MSEK. Inklusive Utökningen kommer Bolaget därmed som högst  tillföras ett netto-
belopp om cirka 30,5 MSEK.

Motivet till Erbjudandet och Noteringen är att skapa ökade finansiella förutsättningar för förvärv av produktbolag 
respektive produkträttigheter inom djurhälsa samt att öka kännedomen om Swedencare och där igenom ytterligare 
förstärka Bolagets marknadsposition i den pågående konsolideringen i branschen.

Emissionslikviden avses i huvudsak att användas enligt följande:
• 70 % avses finansiera förvärv av produktbolag och/eller produkter inom djurhälsa
• 20 % ska användas till att utöka marknadsföringen av Bolagets produkter samt av Swedencare som varumärke
•  10 % ska finansiera en utökning av säljorganisationen i Swedencares dotterbolag samt personalförstärkning på 

huvudkontorets marknadsavdelning

För ytterligare information hänvisas till detta Prospekt, vilket har upprättats av styrelsen i Swedencare med anledning av 
Erbjudandet samt upptagande till handel av Swedencares aktier på First North. Styrelsen för Swedencare försäkrar att den 
har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i detta Prospekt, såvitt den vet, överens
stämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka Prospektets innebörd. 

Malmö den 20 maj 2016

Swedencare AB (publ)

Bakgrund och motiv
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Swedencare – en snabbväxande och lönsam aktör på en 
fragmenterad marknad
Husdjursmarknaden har uppvisat en god tillväxt de senaste åren till följd 
av att djurägare världen över investerar allt mer i sina husdjur. Markna-
den för djurhälsa kännetecknas av ett stort antal mindre aktörer med 
svårighet att nå ut på den globala marknaden till följd av bristande distri-
butionsnät. Djurhälsobranschen förväntas nu stå inför en konsolidering 
och Swedencare avser vara en aktiv part i densamma. 

En stabil grund med en offensiv affärsplan
Swedencare säljer egenutvecklade premiumprodukter inom djurhälsa 
samt äger försäljningsrättigheter till andra produkter inom samma 
segment. Genom en omfattande försäljningsorganisation bestående av 
försäljningsbolag och återförsäljare världen över kan vi kostnadseffektivt 
lansera nya intressanta produkter på världsmarknaden.

Våren 2015 sjösatte styrelsen i Swedencare en ny affärsplan där 
förstärkning av distributionsnätet, breddning av produktportföljen samt 
ökade marknadsföringsåtgärder stod i fokus. Affärsplanen har omsatts i 
bildandet av ett eget försäljningsbolag i Sverige samt genom förvärv av 
Bolagets största återförsäljare i Frankrike, Storbritannien och USA.

Swedencare - ett lönsamt bolag med stora ambitioner
2016 har börjat i en rasande fart med fokus framförallt på att bredda den 
geografiska spridningen av våra produkter men även på lansering av nya 
produkter. Swedencare har en stark position på marknaden då vi har 
etablerat samarbeten med de viktigaste veterinärsföretagen, en av 
 världens största försäljare av receptfria produkter till apotek samt till 
djuraffärskedjor inom premiumsegmentet. Genom detta globala distribu-
tionsnätverk utgör vi en mycket attraktiv samarbetspartner till flera av de 
intressantaste produktägarna inom djurhälsa. 

Swedencares senaste kvartalsrapport visar hög lönsamhet, en god 
finansiell ställning och att våra förvärv utvecklats väl Nyemissionen i 
samband med Noteringen genomförs för att skapa ytterligare handlings-
frihet i förvärvsdiskussioner avseende komplettering av 
produktportföljen. 

Nu tar vi nästa steg
Att vara det första noterade nordiska företaget inom djurhälsa blir såväl 
stimulerande som utmanande och det är upp till mig och vår organisation 
att bevisa att den stora potentialen i marknaden går att omsätta i resul-
tat. Under 2015 och början av 2016 tog Swedencare avgörande steg 
genom etableringar och förvärv av utländska försäljningsbolag vilket 
resulterat i att vi nu har möjligheten att fortsätta växa kraftigt med 
 bibehållen lönsamhet under de närmaste åren. 

Jag hoppas och tror att våra nuvarande och kommande aktieägare 
ska tycka att det är intressant och angeläget att äga aktier i ett företag 
som förbättrar husdjurens hälsa och samtidigt kunna ta del av en 
 spännande resa som ett noterat bolag. Jag är övertygad om att 
 Swedencare kommer att leverera en god tillväxt och hög lönsamhet, två 
delar som inte alltid är lätta att kombinera! 

Jag ser fram emot att välkomna Dig som ny aktieägare. 

Malmö i maj 2016

Håkan Lagerberg
VD, Swedencare AB (publ)

VD har ordet
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ERBJUDANDET
Erbjudandet uppgår till högst 2 143 000 aktier motsvarande cirka 
30 MSEK, vilket utgörs av nyemitterade aktier i Swedencare. Styrelsen 
kan även fatta beslut om en Utökning i form av en  nyemission om högst 
321 000 aktier motsvarande cirka 4,5 MSEK. Vid eventuellt utnyttjande 
av Utökningen kommer tecknings kursen, teckningsperioden samt tilldel-
ningsprinciperna vara desamma som för aktierna i Erbjudandet. Erbju-
dandet riktas till allmänheten i Sverige samt institutionella investerare.

ERBJUDANDEPRIS
Erbjudandepriset har fastställts till 14 SEK per aktie, motsvarande ett 
totalt marknadsvärde om cirka 181 MSEK före Erbjudandet, gemensamt 
av Remium och styrelsen för Swedencare. Courtage utgår ej. En indikativ 
värderingen har gjorts för att erhålla en initial utgångspunkt gällande 
Erbjudandepriset. Det initiala Erbjudandepriset erhölls genom en 
 jämförande värdering baserad på jämförbara noterade bolag och dess 
värderingsmultiplar (Multipelvärdering). Erbjudandepriset har sedan 
 fastställts av styrelsen i samråd med Remium med hänsyn till ett antal 
faktorer, däribland diskussioner med särskilda investerare, där Erbjudan-
det har garanterats till 73,2 % av vissa investerare (se avsnittet ”Legala 
frågor och kompletterande information”), rådande marknadsförhållan-
den, Bolagets historiska operationella och finansiella prestationer samt 
uppskattningar av Bolagets affärspotential och framtida intjäningsmöjlig-
heter. Erbjudandepriset är enligt styrelsens bedömning 
marknadsmässigt.

EMITTENTEN
Emittentens firma (tillika dess handelsbeteckning) är Swedencare AB (publ).

ANMÄLNINGSPERIOD
Anmälan om att delta i Erbjudandet ska ske under perioden från och med 
den 23 maj 2016 till och med den 3 juni 2016. Styrelsen i Swedencare 
kan besluta att förlänga anmälningsperioden, en eventuell förlängning av 
anmälningsperioden ska kommuniceras senast den 3 juni 2016.

ANMÄLAN
Anmälan om förvärv av aktier ska ske på anmälningssedel enligt fast-
ställt formulär och avse en minsta teckningspost om 500 aktier, därut-
över valfritt antal. Anmälningssedel ska under perioden från och med den 
23 maj 2016 till och med den 3 juni 2016 inges till:

Aktieinvest FK AB
Emittentservice
113 89 Stockholm
Telefonnummer: 08 - 5065 1795
E-post: emittentservice@aktieinvest.se

Prospekt och anmälningssedel kan erhållas från Remium, Kungsgatan 
12–14, 111 35 Stockholm, telefon 08 - 454 32 70 alternativt via 
 internet, www.remium.com eller www.swedencare.se. Prospekt 
och anmälningssedel kan även erhållas från Aktieinvest FK AB, 
www.aktieinvest.se.

Anmälan ska vara Aktieinvest tillhanda senast kl. 17.00 den 3 juni 
2016. 

Kunder till Nordnet AB kan anmäla sig för Erbjudandet att förvärva 
aktier direkt över internet. Ytterligare information kan erhållas på 
www.nordnet.se. Anmälningar direkt över internet ska vara Nordnet AB 
tillhanda senast kl. kl. 23.59 den 3 juni 2016.

Kunder till Skandiabanken AB kan anmäla sig för Erbjudandet att 
förvärva aktier direkt över internet. Ytterligare information kan erhållas på 
www.skandiabanken.se. Anmälningar direkt över internet ska vara 
 Skandiabanken AB tillhanda senast kl. 23.59 den 3 juni 2016.

Anmälan är bindande. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälnings-
sedel kan komma att lämnas utan avseende. Endast en anmälningssedel 
per köpare kommer att beaktas och den sist inkomna anmälningssedeln 
kommer anses gällande. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på 
anmälningssedeln förtryckta texten.

TILLDELNING
Tilldelning av aktier beslutas av styrelsen för Swedencare. Syftet är 
primärt att uppnå erforderlig spridning av ägandet bland allmänheten för 
att möjliggöra en regelbunden och likvid handel med Swedencares aktie 
samt att uppnå en önskad institutionell ägarbas. Tilldelningen är inte 
beroende av när under anmälningsperioden anmälan inges. I händelse 
av överteckning kan tilldelning komma att ske med färre antal aktier än 
anmälan avser eller helt utebli. Tilldelningen kan dessutom helt eller 
delvis komma att ske genom slumpmässigt urval. Swedencare har ej 
fastställt en indikativ lägstanivå för enskild tilldelning, vare sig för profes-
sionella eller icke professionella investerare.

I händelse av överteckning kommer investerare som lämnat teck-
ningsförbindelser till Bolaget att prioriteras. Anmälningar från affärs-
kontakter, medarbetare och andra till Swedencares närstående parter 
samt från kunder till Aktieinvest FK AB, Nordnet AB, Remium och 
 Skandiabanken AB kan komma att särskilt beaktas.

Tilldelning kan komma att ske till anställd i medverkande värde-
pappersinstitut, dock utan att dessa prioriteras. Tilldelning sker i sådant 
fall i enlighet med Svenska Fondhandlareföreningens regler och 
 Finansinspektionens föreskrifter.

BESKED OM TILLDELNING
Resultatet av Erbjudandet kommer att offentliggöras genom ett press-
meddelande omkring den 7 juni 2016. När fördelningen av aktier 
 fastställts, utsänds avräkningsnotor utvisande tilldelning av aktier i 
Swedencare till dem som erhållit tilldelning. Detta beräknas ske omkring 
den 7 juni 2016. Ingen handel kommer att inledas innan detta har 
meddelats. De som inte tilldelats aktier kommer ej att erhålla någon 
information.

Villkor och anvisningar
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LIKVID
Full betalning för tilldelade aktier ska erläggas kontant enligt anvisningar 
på utsänd avräkningsnota, med beräknad likviddag den 10 juni 2016. 
Om full betalning inte erläggs i tid kan aktierna komma att tilldelas annan 
eller säljas. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse vara lägre än 
försäljningspriset enligt Erbjudandet kan mellanskillnaden komma att 
utkrävas av den som först erhöll tilldelning i Erbjudandet.

ERHÅLLANDE AV AKTIER
Swedencare är anslutet till Euroclears kontobaserade värdepappers-
system, varför inga fysiska aktiebrev utfärdas. Sedan betalning för 
 tilldelade aktier erlagts och registrerats utsänds en VP-avi som visar att 
de betalda aktierna finns tillgängliga på köparens VP-konto. Detta beräk-
nas ske omkring den 14 juni 2016. De som på anmälningssedeln angivit 
depå hos bank eller annan förvaltare får aktierna bokförda på denna 
depå och avisering sker i dessa fall enligt respektive förvaltares rutiner. 

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALL I ERBJUDANDET
Det slutliga utfallet av Erbjudandet kommer att offentliggöras genom ett 
pressmeddelande som även kommer att vara tillgängligt på Bolagets 
hemsida, www.swedencare.se, omkring den 7 juni 2016.

NOTERING
Styrelsen för Swedencare har ansökt om notering av Swedencares aktier 
på First North. Handeln beräknas påbörjas omkring den 14 juni 2016, 
under förutsättning att ansökan hos Nasdaq First North godkänns. Ett 
villkor för godkännande är att spridningskravet för Bolagets aktier är 
uppfyllt senast den dag då handeln inleds.

UTDELNING
De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den 
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya 
aktierna registrerats vid Bolagsverket och aktierna införts i den av 
 Euroclear förda aktieboken.

VILLKOR FÖR FULLFÖLJANDE
Erbjudandet är villkorat av att inga omständigheter uppstår som kan 
medföra att tidpunkten för att genomföra Erbjudandet bedöms som 
olämplig. Sådana omständigheter kan till exempel vara av ekonomisk, 
finansiell eller politisk art, och avse såväl omständigheter i Sverige som 
utomlands liksom att intresset för att deltaga i Erbjudandet av styrelsen 
för Swedencare bedöms som otillräckligt. Erbjudandet kan sålunda 
helt eller delvis återkallas. Meddelande härom avses i sådant fall 
offentlig göras så snart som möjligt genom pressmeddelande som även 
kommer att vara tillgängligt på Bolagets hemsida www.swedencare.se. 
 Swedencare har ej möjlighet att återkalla Erbjudandet efter det att 
handeln med värdepapperen har inletts.

ÖVRIGT
Remium agerar finansiell rådgivare och Lindahl agerar legal rådgivare åt 
Swedencare i samband med Erbjudandet. Aktieinvest FK AB agerar 
emissionsinstitut i Erbjudandet. 
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HUSDJURSMARKNADEN
Swedencare är idag främst verksamt inom kosttillskott med fokus på 
munhälsa hos husdjur där Bolagets största marknader återfinns i Europa 
och USA. Asien är dock en snabbt växande marknad för Bolaget och den 
asiatiska marknaden drivs liksom den europeiska främst av utvecklingen 
på den nordamerikanska marknaden1). 

År 2014 uppskattades det på den amerikanska och europeiska 
husdjursmarknaden finnas totalt cirka 160 miljoner hundar och cirka 
185 miljoner katter2),3). Motsvarande siffror för den sammanlagda japan-
ska och kinesiska marknaden var 43 miljoner hundar och 21 miljoner 
katter4). Statistik över den totala världspopulationen av husdjur är 
begränsad men enligt en uppskattning från 2010 var den totala världs-
populationen cirka 440 miljoner hundar och katter5),6). Bolaget bedömer 

att mörkertalet i dessa siffror kan vara stort, särskilt på de mindre mogna 
marknaderna där antalet husdjur kan vara betydligt större än de 
uppskattade siffrorna.

Som framgår av kartan är Europa en något större marknad för 
husdjur än den amerikanska marknaden sett till population. Den största 
europeiska delmarknaden är Ryssland med motsvarande 21 % av den 
europeiska hund- och kattpopulationen, därefter följer Frankrike, 
 Storbritannien, Italien och Tyskland med populationsandelar om vardera 
cirka 9–11 % av den totala europiska populationen. På flertalet europe-
iska marknader finns det fler registrerade katter än hundar, med undan-
tag för Storbritannien, Polen och Spanien där hundarna är i majoritet. De 
japanska och kinesiska marknaderna tillhör de större husdjursmarkna-
derna i världen. 

Marknadsöversikt

Prospektet innehåller vissa siffror, marknads- och branschinformation eller annan information som kommer från tredje man. Även 
om informationen har återgivits korrekt och Swedencare anser att källorna är tillförlitliga har Swedencare inte oberoende verifierat 
densamma, varför dess riktighet och fullständighet inte kan garanteras. Såvitt Swedencare känner till och kan försäkra sig om 
genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörd tredje har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle 
göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.

På vissa ställen i Prospektet beskrivs Bolagets ställning på marknaden. Dessa uppgifter baseras bland annat på Swedencares 
omsättning i förhållande till Swedencares bedömning av de aktuella marknadernas storlek respektive konkurrenternas omsättning. 
I avsnittet har samtliga marknadsstorleksestimat omräknats till SEK från USD med en växelkurs motsvarande 8,35 SEK/USD. 
Denna växelkurs har valts för att överensstämma med den växelkurs som använts för balansräkningsuträkningar per 2015-12-31 i 
avsnittet ”PROFORMAREDOVISNING” på sidorna 46–48.

Källa:  Europeisk data: The European Pet Food Industry, “FEDIAF facts and Figures 2014”, 2015. Amerikansk data: http://www.americanpetproducts.org/press_industrytrends.asp., hämtat 15 april 2016  
Japansk data: http://www.petfood.or.jp/English/message/, hämtat 15 april 2016 Kinesisk data: Bloomberg, ”China’s Skyrocketing (Pet) Population”, augusti 2014

1) Mordor Intelligence, “North America Pet Food Nutraceuticals Market - Growth, Trends and Forecasts (2015-2020)”, januari 2016
2) The European Pet Food Industry, “FEDIAF facts and Figures 2014”, 2015
3) http://www.americanpetproducts.org/press_industrytrends.asp, hämtat 15 april 2016 
4) Japansk data: http://www.petfood.or.jp/English/message/, hämtat 15 april 2016 Kinesisk data: Bloomberg, ”China’s Skyrocketing (Pet) Population”, augusti 2014
5) http://www.bft-online.de/fileadmin/bft/publikationen/ifahfactsheet0112fin.pdf, hämtat 15 april 2016
6) Inkluderar ej vildhundar och vildkatter

USA
Hundar: 77,8
Katter: 85,8

UK
Hundar: 8,5
Katter: 7,4

Frankrike
Hundar: 7,3 
Katter: 12,7

Norden
Hundar: 2,4
Katter: 3,6

Ryssland
Hundar: 15,9
Katter: 21,7

Övriga Europa
Hundar: 46,9
Katter: 53,8

Japan
Hundar: 15,9
Katter: 10,0

Kina
Hundar: 27
Katter: 11

(Siffror i miljoner)
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Foder- och godismarknaden
Totalt uppskattades den globala marknaden för foder och tillbehör till 
husdjur till cirka 800 Mdr SEK under 2014, av det svarade foder och 
godis till hundar och katter för 82 % eller cirka 660 Mdr SEK. Inom 
segmentet svarade s.k. premiumfoder till hundar och katter för 18 % 
eller cirka 120 Mdr SEK. Premiumfoder för husdjur väntas växa med 
cirka 3 % per år till 20191). 

USA
Historiskt har merparten av försäljningen av hälsovårdsprodukter till djur 
på den amerikanska marknaden varit avsedd för boskap. Sedan slutet av 
1990-talet har dock det ökande intresset för husdjur i USA resulterat i 
kraftigt ökande försäljning av hälsovårdsprodukter för husdjur2). Under 
2015 spenderade amerikaner cirka 503 Mdr SEK på sina husdjur i form 
av mat, förnödenheter, veterinärvård, receptbelagda och receptfria läke-
medel samt andra tjänster och produkter. Denna siffra förväntas uppgå 
till 524 Mdr SEK för 2016, vilket innebar en årlig genomsnittlig tillväxttakt 
(”CAGR”) om 5,1 % sedan 2001 då motsvarande kostnader uppgick till 
238 Mdr SEK.3) 

Total försäljning i husdjursindustrin i USA (Mdr SEK) 
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Källa: http://www.americanpetproducts.org/press_industrytrends.asp, hämtat 15 april 2016 

Den totala amerikanska försäljningen av läkemedel, vaccin och fodertill-
satser beräknas växa med 7,3 % till 85 Mdr SEK under 2015, en ökning 
från 79 Mdr SEK under 2014 (produkter för munhälsa är ej inkluderade i 
dessa siffror). Marknaden kan delas upp på boskap samt husdjur där den 
senare svarade för 56,9 % av den totala försäljningen under 2014, en 
andel som förväntas växa till 58,6 % under 2019. Försäljningen har ökat 
kontinuerligt under perioden 2010–2014 efter att ha haft en måttlig till-

växt under 2009 på grund av den allmänna lågkonjunkturen4). Bolaget 
arbetar aktivt med en breddning av produktportföljen för att tillvarata till-
växtmöjligheterna inom segmentet.

Den relativt stora försäljningsökningen på den amerikanska markna-
den har främst drivits av en förändring i amerikanernas attityd gentemot 
sina husdjur. Allt fler amerikaner betraktar sina husdjur som familjemed-
lemmar, vilket har inneburit en ökad vilja bland husdjursägare att öka 
sina utgifter relaterade till sina husdjur5). Enligt forskning från American 
Veterinary Medical Association spenderar hushåll som ser sina hundar 
som familjemedlemmar 65 % mer hos veterinärer än hushåll som ser sin 
hund som ett husdjur eller följeslagare och 131 % mer än de som ser sin 
hund som sin egendom6).

Enligt en enkätundersökning genomförd av American Pet Products 
Association fördelas den genomsnittliga amerikanska hund- respektive 
kattägarens årliga utgifter för sina husdjur enligt följande7):

Utgiftsområde (SEK) Hundar Katter

Kirurgiska veterinärbesök 4 601 3 323

Kennelförvaring 2 781 1 086

Mat 2 246 2 054

Rutinveterinärbesök 1 962 1 637

Trimningsverktyg 693 359

Vitaminer 518 276

Godis 509 426

Leksaker 392 234
Utgiftsområden för amerikanska hund- respektive kattägare per år

Som framgår av tabellen är veterinärbesök den största utgiftsposten och 
en viktig del i husdjurens omvårdnad. Swedencares produkt, ProDen 
PlaqueOff både rekommenderas och säljs av många veterinärer och 
Bolaget ser denna kanal som viktig i lanseringen av nya produkter.

Europa
De europeiska hushållen spenderade cirka 272 Mdr SEK på husdjurspro-
dukter under 2014. Detta motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 
cirka 3 % mellan åren 2010 till 2014. Stormarknader stod för den största 
andelen av försäljningen på den europeiska marknaden under 2014 och 
försäljningen genom denna kanal genererade cirka 151 Mdr SEK 
motsvarande 55,7 % av den totala marknaden. Produkter avsedda för 
katter utgjorde det största segmentet med nästan hälften av det totala 
marknadsvärdet under 2014.8) 

1) Petfood Industry, “Global update: premium petfood sales projected to continue growth through 2019”, december 2014
2) Sundale Research, “State of the Industry: Pet and Animal Health Care Products in the U.S.”, maj 2015
3) http://www.americanpetproducts.org/press_industrytrends.asp, hämtat 15 april 2016 
4) Sundale Research, “State of the Industry: Pet and Animal Health Care Products in the U.S.”, maj 2015
5) Federal Trade Commission, “Competition in the Pet Medications Industry Prescription Portability and Distribution Practices”, maj 2015
6) RetailDive, “What’s happening in pet supplies retail – and what’s next”, december 2015
7) http://www.americanpetproducts.org/press_industrytrends.asp, hämtat 15 april 2016 
8) Marketline, “Europe – Pet Care”, oktober 2015
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Asien
Influens av västerländsk kultur samt förändrad livsstil i länder som Indien 
och Kina har ökat intresset för husdjur och djurägande anses numera 
som en av de viktigaste statussymbolerna i dessa länder, vilket stödjer 
tillväxten inom djurvårdsmarknaden1). Den asiatiska stillahavsmarknaden 
inom husdjursfoder, godis och tillbehör omsatte 82 Mdr SEK under 2014 
efter en årlig tillväxt om cirka 2 % sedan 2009. Japan och Kina stod för 
44 Mdr (53,3%) respektive 13 Mdr SEK (15,9%) av den totala försälj-
ningen under 2014. Sydkorea, Taiwan och Thailand har uppvisat en 
snabb tillväxt sedan 2009 och under 2014 omsatte dessa marknader 
6–7 Mdr SEK vardera.2) 

KOSTTILLSKOTT 
Swedencare erbjuder sina kunder icke-receptbelagda premiumprodukter 
inom djurhälsovård och då främst s.k. kosttillskott avsedda att främja 
husdjurens hälsa och öka deras välbefinnande. Tillskotten säljs både för 
egen dosering i samband med husdjurens måltider eller som färdiga 
mellanmål.

Den ökande förekomsten av fetma hos husdjur ökar husdjursägar-
nas medvetenhet gällande val av livsmedel vilket bidrar positivt till efter-
frågan på kosttillskott åt husdjur. En annan viktig drivkraft för denna 
marknad är de ökande allergiska reaktionerna mot vissa livsmedel. Den 
europiska marknaden för kosttillskott riktade till husdjur uppgick till cirka 
12 Mdr SEK under 2015 och motsvarande marknad i Nordamerika 
uppgick till cirka 13 Mdr SEK under 2015. Båda dessa marknader 
förväntas uppvisa hög tillväxt fram till 2020.3), 4) 

MUNHÄLSOPRODUKTER
Swedencare erbjuder i dagsläget främst produkter inom munhälsa 
riktade till husdjur, både i pulverform och som godis. 

Enligt en studie av Packaged Facts är 59 % av hundägare och 48 % 
av kattägare oroliga för tandhälsan/andedräkten hos sina husdjur5) och 
ett flertal andra studier fastslår att husdjurets munhälsa utgör ett åter-
kommande orosmoment för husdjursägare. Daglig tandborstning är 
enligt flertalet organisationer ett naturligt sätt att förbättra tandhälsan 
hos husdjur. Tandborstning kan dock vara svårt och obehagligt såväl för 
husdjur som för husdjursägare och enligt en undersökning gjord av DSM 
Nutritional Products rengjorde endast 16 % av hundägarna sina husdjurs 
tänder dagligen, vilket driver behovet av andra typer av produkter som 
förbättrar munhälsan hos husdjur.6)

American Veterinary Dental Society beräknar att upp till 80 % av 
hundar och 70 % av katter över tre års ålder är drabbade av någon from 
av munsjukdom. Om de lämnas obehandlade kan vissa munsjukdomar 
sprida sig till andra delar av kroppen och förkorta husdjurets liv. Förebyg-
gande munbehandlingar kan öka livslängden hos husdjur samt minska 
husdjursägarnas kostnader. En ökande medvetenhet om detta har inne-
burit att försäljningen av munhälsoprodukter för husdjur har ökat kraftigt 
i USA för att uppgå till 11 Mdr SEK under 2014, motsvarande en ökning 
med 8,3 % från året innan. 2019 förväntas försäljningen uppgå till 
17 Mdr SEK motsvarande en årlig genomsnittlig tillväxt om cirka 9,0 % 
sedan 2014.7)

Bolaget bedömer att det framförallt inom kundsegmentet yngre 
vuxna (25–34 år) finns ett stort intresse för munhälsoprodukter, vilket 
talar för en demografiskt stark trend. En stark faktor bakom det kraftigt 
ökade intresset för munhälsoprodukter är rekommendationer från veteri-
närer som ser dessa produkter som ett bra komplement till 
tandborstning.

HUSDJURSGODIS
Genom produkten Dental Bites breddade Swedencare under 2014 sitt 
produktutbud till marknaden för husdjursgodis. Packaged Facts uppskat-
tar att försäljningen av husdjursgodis på den amerikanska marknaden 
under 2015 uppgick till 48 Mdr SEK, motsvarande en genomsnittlig årlig 
tillväxttakt om cirka 6 % mellan åren 2011 till 2015. Viktiga egenskaper 
husdjursägare efterfrågar i husdjursgodis är hög kvalitet, högt närings-
värde, god smak, tillförlitlighet, miljövänlighet samt prisvärdhet.8) 

Köp av hälsogodis per funktion under 20151) Hundägare Kattägare

Tand/munhälsa 36% 23%

Lugnande/åksjuka 14% 9%

Ledhälsa 12% 9%

Hud/pälshälsa 10% 9%

Hjärthälsa 9% 11%

Kognitiv (hjärnhälsa) 8% 11%

Matsmältning/Probiotika 8% 12%

Immunsystemhälsa 7% 8%
1)  Petfood Industry, “Pet dental health in the pet food industry”, januari 2016
Andel av hund- respektive kattägare som köpte hälsogodis per funktion under 2015 enligt Packaged Facts

Som framgår i tabellen ovan är hälsogodis relaterade till tand- och 
munhälsa ledande inom segmentet.

1) P&S Market Research, “Global Animal Healthcare Market Size, Share, Development, Growth and Demand Forecast to 2020”, september 2015
2) Petfood Industry, “Pet food market update: Asia-Pacific”, april 2015
3) Mordor Intelligence, “Europe Pet Food Nutraceuticals Market - Growth, Trends and Forecasts (2015–2020)”, januari 2016
4) Mordor Intelligence, “North America Pet Food Nutraceuticals Market - Growth, Trends and Forecasts (2015–2020)”, januari 2016 
5) Petfood Industry, “Pet dental health in the pet food industry”, januari 2016
6) Petfood Industry, “Pet dental health: An important market for the petfood industry”, januari 2014
7) Sundale Research, “State of the Industry: Pet and Animal Health Care Products in the U.S.”, maj 2015
8) PETS International Magazine, “Pet Treats in the US”, december 2015
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MARKNADSTRENDER
Trenderna på husdjursmarknaden drivs främst av utvecklingen på den 
nordamerikanska marknaden1). Tre av de viktigaste trenderna på 
husdjursmarknaden i USA är humanisering av husdjur, förebyggande 
omvårdnad och premiumprodukter. 

Humanisering av husdjur
Humaniseringen av husdjur fortsätter att stärkas i USA. Enligt en studie 
från det amerikanska researchföretaget Nielsen anser 95 % av ameri-
kanska husdjursägare att deras husdjur är en del av familjen2). Till följd av 
detta är konsumenterna villiga att spendera mer på husdjursprodukter än 
någonsin. Trots en ekonomisk recession, stigande arbetslöshet och lägre 
konsumtion i slutet på 2000-talet påverkades inte försäljningen i djur-
hälsovårdsindustrin negativt, konsumenter valde istället att minska 
 utgifterna på andra områden.3) 

Förebyggande omvårdnad
Humaniseringen av husdjur har inneburit ett växande intresse för före-
byggande omvårdnad. I takt med att husdjursägare i ökad utsträckning 
betraktar sina husdjur allt mer som familjemedlemmar ökar intresset för 

att främja en sund livsstil och att undvika dålig kost. Denna trend medför 
att försäljningen av kosttillskott för husdjur ökar kraftigt. Då konsumen-
terna har blivit allt mer intresserade av naturliga och ekologiska livs-
medel för egen del, samtidigt som husdjursägare värderar sina husdjur 
högre än någonsin, har intresset för förebyggande hälsovård för husdjur 
ökat kraftigt. Örter, aminosyror och andra naturliga ingredienser används 
allt flitigare i djurfoder för att ersätta antibiotika och tillskott kompletterar 
den dagliga kosten.4) 

Premiumprodukter
Konsumenternas ökade intresse för sina husdjur har inneburit en ökad 
efterfrågan av premiumprodukter där naturliga och organiska produkter 
utgör en viktig del. Detta är positivt för branschen då premiumprodukter 
har en högre marginal än produkter av budgetkaraktär.5) Bolaget bedö-
mer att en viktig faktor för efterfrågan på premiumprodukter är de 
rekommendationer veterinärer ger sina kunder vilket gör denna 
målgrupp till en av Bolagets viktigaste. 

1) Mordor Intelligence, “North America Pet Food Nutraceuticals Market - Growth, Trends and Forecasts (2015-2020)”, januari 2016
2) MarketingDaily, “Americans’ Spending Proves Love Of Pets”, augusti 2015
3) Sundale Research, “State of the Industry: Pet and Animal Health Care Products in the U.S.”, maj 2015
4) Sundale Research, “State of the Industry: Pet and Animal Health Care Products in the U.S.”, maj 2015
5) Packaged Facts, “Premiumization, “Health Key Drivers in $7 Billion Natural Pet Product Market” (press release), november 2014
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KONKURRENTER
Djurhälsobranschen karaktäriseras av ett stort antal mindre aktörer, vilka 
marknadsför en eller ett fåtal produkter på en begränsad marknad, och 
ett fåtal mycket stora aktörer som på global basis erbjuder breda 
produktprogram för exempelvis veterinärmarknaden. Bland dessa aktö-
rer återfinns även fodertillverkare som marknadsför tillskott och/eller 
foder med tillsatta kosttillskott. 

Djurhälsobolag har en fördel i att försäljning till kunder kan ske utan 
hårda förhandlingar med myndigheter och/eller försäkringsbolag som 
fallet är på humanmarknaden. Detta innebär att prispressen på djur-
hälsoprodukter tenderar att vara lägre. Utvecklingskostnaderna är också 
lägre jämfört med humanprodukter till följd av mindre betungande 
 prövningar och de tenderar dessutom att uppvisa längre livslängd och 
mindre konkurrens.1) 

Då antalet aktörer i djurhälsobranschen är stort och är av varierande 
storlek ges här nedan endast några exempel på de aktörer som finns på 
världsmarknaden.

En av de ledande aktörerna är det amerikanska företaget Zoetis, 
med cirka 9 000 anställda, representation på 120 marknader, en omsätt-
ning 2015 om cirka 40 Mdr SEK och en vinst efter skatt om cirka 3 Mdr 
SEK. Zoetis ägdes fram till 2013 av Pfizer som därefter knoppade av 
djurhälsobolaget via en börsnotering och i nuläget värderas bolaget till 
cirka 200 Mdr SEK. Enligt Swedencare är Pfizers avknoppning av Zoetis 
ett tecken på att djurhälsobranschen är i snabb förändring genom 
etablering av större aktörer och en hög aktivitet vad gäller sammanslag-
ningar och förvärv.

Ett exempel på ett medelstort bolag är det belgiska bolaget Ecuphar 
som under 2014 omsatte cirka 400 MSEK. I maj 2015 förvärvade 
 Ecuphar det spanska läkemedelsbolaget Esteves veterinärverksamhet, 
vilket ökade bolagets anställda till drygt 200 och en uppskattad omsätt-
ning om cirka 800 MSEK. 

Ytterligare ett exempel på en branschaktör är brittiska VetPlus som 
under tjugo år byggt upp ett medelstort djurhälsobolag helt inriktat mot 
veterinärmarknaden. Bolaget säljer sina egenutvecklade produkter på 
över 30 marknader i Asien, Australien och Europa genom både egna 
försäljningsbolag och återförsäljare. Bolaget är en del av Tangerine Group 
med totalt 10 dotterbolag verksamma inom djurhälsa och med en 
omsättning på motsvarande drygt 250 MSEK och 150 anställda. 

Swedencare bedömer att konsolideringsvågen inom djurhälso-
branschen är ett tecken på ett ökat intresse från investerare. Bolaget gör 
också bedömningen att konsolideringen och samarbeten är en nödvän-
dighet för att de mindre och medelstora produktbolagen med svaga dist-
ributionsnät skall kunna nå ut på den växande globala marknaden. Enligt 
Vetnosis kommer marknaden för djurhälsoprodukter år 2020 att uppgå 
till cirka 280 Mdr SEK där 40 % av försäljningen är avsedd för husdjur2).

1) Financial Times, ” Pharma groups eye healthy returns from animal drugs market”, juli 2015
2) Financial Times, ” Pharma groups eye healthy returns from animal drugs market”, juli 2015
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AFFÄRSIDÉ
Swedencares affärsidé är att erbjuda den globala husdjursmarknaden en 
bred portfölj av premiumprodukter inom djurhälsa, distribuerade till vete-
rinärer, djuraffärer och apotek genom ett effektivt distributionsnät i egen 
regi kompletterat med lokala återförsäljare.

MÅL
På kort sikt är Swedencares målsättning att etablera sig som ett av 
Nordens ledande djurhälsovårdsbolag. På lång sikt ska Swedencare vara 
en betydande aktör på den globala marknaden inom djurhälsovård.

Finansiella mål
 ● 2017 ska Bolagets omsättning överstiga 80 MSEK med en EBITDA-

marginal överstigande 30 %
 ● 2020 ska Bolagets omsättning överstiga 200 MSEK med en EBITDA-

marginal överstigande 30 %

VERKSAMHETSÖVERSIKT
Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter inom 
djurhälsa för den globala husdjursmarknaden. Efter flera års utveckling 
av Bolagets patenterade produkt ProDen PlaqueOff, ett preparat för 
förbättrad munhälsa hos däggdjur baserat på algen Ascophyllum 
 Nodosum, påbörjades Swedencares försäljningsverksamhet 1999. 

ProDen PlaqueOff har i kliniska studier visat goda resultat och vunnit 
ett flertal internationella utmärkelser, vilket lagt grunden till en snabb 
expansion och i dagsläget finns ProDen PlaqueOff representerad på cirka 
50 marknader i samtliga världsdelar.

Under 2015 fastlade styrelsen en ny affärsplan med ambitionen att 
bredda produktportföljen, förstärka försäljningsorganisationen globalt 
samt öka marknadsföringsinsatserna. I juli 2015 etablerade Bolaget ett 
eget försäljningsbolag på den nordiska marknaden och samtidigt 
 förvärvades försäljningsrättigheterna till ProDen PlaqueOff från en tidi-
gare återförsäljare i Norden. Det strategiska arbetet fortsatte i januari 
2016 genom förvärv av Bolagets tre största återförsäljningsbolag med 
representation i bland annat Frankrike, Storbritannien respektive USA. 
Efter förvärven sker cirka 75 % av Swedencares försäljning via de egna 
försäljningsbolagen och cirka 25 % via återförsäljare. Vidare har produkt-

portföljen kompletterats med försäljningsrättigheter i Sverige för produk-
ten EasyPill samtidigt som arbetet med en koordinerad och ökad mark-
nadsföring av Swedencares varumärken har inletts.

Framgångarna för ProDen PlaqueOff på marknader runt om i världen 
uppmärksammades vid Malmö stads näringslivsgala i februari 2016 då 
Swedencare utsågs till regionens vinnare i kategorin life science, juryns 
motivering löd;

”Med en spännande produktportfölj, en effektiv organi
sation och en stabil årlig tillväxt med god lönsamhet har 
bolaget under 2015 utvecklats ytterligare – till glädje för 
människor och djur i 50 länder över hela världen.”

BAKGRUND 
Bolaget har sin bakgrund i tandläkaren Sune Wikners studier kring algen 
Ascophyllum Nodosum och dess effekt på munhälsan vilka bedrevs 
under 1990-talet. Bakgrunden till studierna var en teori om att en kost 
innehållande havsalgen hade en påtagligt positiv inverkan på plack och 
tandsten. Studierna omfattade både människor och hundar vilka i båda 
fallen uppvisade mycket goda resultat. Studierna visade att Ascophyllum 
Nodosum markant minskade mängden plack, tandsten och besvären vid 
blödande tandkött och som följd av detta förbättrades även andedräkten 
avsevärt.

Sune Wikner engagerade entreprenören Roland Fastberg och ett 
arbete med att utveckla ett preparat baserat på Ascophyllum Nodosum 
inleddes. Detta arbete resulterade i en produkt för humanmarknaden i 
form av en tablett och för hundar och katter togs ett pulver fram som fick 
namnet ProDen PlaqueOff. Båda preparaten verkar via blodomloppet och 
ger en systemisk effekt vilket innebär att effekt ges på annat ställe än där 
det applicerats. 

Bolaget har finansierat ett flertal studier, bland annat genomfördes 
under 2013 en omfattande studie på människor vid Umeå universitet av 
professor Jan van Dijken. Den internationellt uppmärksammade studien 
visade en markant positiv effekt på plack, tandsten och blödande tand-
kött genom regelbundet användande av preparatet.

Verksamhetsbeskrivning

Samtlig information i verksamhetsbeskrivningen kommer från Bolaget. Finansiella angivelser och sammanfattningar i text 
och tabeller respektive grafer har angivits som stöd för verksamhetsbeskrivningen, denna information har sitt ursprung 
i  Bolagets interna fakturerings- och redovisningssystem, affärsplan samt Bolagets egna bedömningar. De finansiella 
 angivelserna och summeringarna har inte varit föremål för  revision eller granskning av Bolagets revisor. Där inget annat anges 
härrör informationen från Bolagets egen bedömning och/eller affärsplan.
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Swedencare är ett varumärkesbolag med fokus på premiumprodukter för den globala djurhälso-
marknaden. Idag är Bolagets produktutbud främst baserat på ProDen PlaqueOff. För att nyttja den 
fulla potentialen i Swedencares globala marknadsförings- och försäljningsnätverk arbetar Bolaget 
kontinuerligt med att bredda sin produktportfölj med nya premiumprodukter. Som ett led i detta 
arbete har Swedencare identifierat ett flertal möjliga förvärv och samarbetspartners i Europa och 
USA. 

Parallellt arbetar Bolaget kontinuerligt med att vidareutveckla ProDen PlaqueOff till nya 
 distributionsformer. Swedencare för även diskussioner med potentiella samarbetspartners där 
ProDen PlaqueOff kan komma att ingå som en viktig ingrediens i andra produkter.

Varumärken

ProDen PlaqueOff
ProDen PlaqueOff är i sitt grundutförande ett pulver som tillsätts i 
husdjurets mat en gång per dag. Beroende på djurets vikt uppgår 
årskostnaden per husdjur till cirka 500 – 1 500 SEK. Under 2015 
såldes cirka 740 000 burkar, motsvarande en försäljning i konsu-
mentledet om cirka 150 MSEK. Totalt svarade ProDen PlaqueOff 
för 89 % av Swedencares försäljning under 2015. I andelen ingår 
även försäljningen av Teeth & gums, humanprodukten inom 
ProDen  PlaqueOff-familjen, med en omsättning motsvarande 
cirka 2 % av Swedencares totala försäljning.

Kompletterande produkter inom samma produktfamilj har 
utvecklats och 2014 lanserades Dental Bites, ett husdjursgodis med 
samma funktion som pulvret. Dental Bites marknadsförs sedan 2014 
i Norden, Frankrike och Storbritannien och under 2015 tillkom 
 Tjeckien, Tyskland, USA samt ett flertal mindre marknader. Under 
2016 lanseras Dental Bites i Japan genom en ny återförsäljare med 
inriktning mot djuraffärer.

Försäljningsvolymerna har motsvarat Bolagets förväntningar och 
under 2015 såldes cirka 185 000 påsar Dental Bites, motsvarande 
en försäljning i konsumentledet om cirka 20 MSEK. Totalt svarade 
Dental Bites under 2015 för 11 % av Swedencares totala försäljning. 

Den globala marknaden för djurhälsovårdsprodukter uppvisar en 
kraftig  tillväxt, där en tydlig trend är att konsumenterna efterfrågar 
naturliga premiumprodukter med en hälsokoppling – samtliga krite-
rier som ProDen PlaqueOff-familjen uppfyller.1)

1) Härrör från Bolagets fakturerings- och redovisningssystem. Informationen har ej reviderats av Bolagets revisor.
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Patent
Bolaget erhöll patent under 2006 i 34 länder, inklusive EU och USA, vilket 
efterföljdes av patent för den japanska marknaden under 2010. Patentet 
omfattar rätten att använda Ascophyllum Nodosum för minskning av 
bakteriell plack och/eller tandsten hos människor, katter och hundar. 
Produkten kan användas både i förebyggande och medicinskt syfte, som 
exempelvis för:

 ● Dental plack (tandplack)
 ● Blödande tandkött (beror av bakteriell plack)
 ● Dålig andedräkt (beror av bakteriell plack)

Patenten som löper till 27 september 2021 har utsatts för ett flertal 
intrångsförsök och Swedencare har genom patenten kunnat stoppa 
konkurrerande dentalprodukter baserade på Ascophyllum Nodosum. 
I takt med att varumärket ProDen PlaqueOff stärkts har dock varumärket 
kommit att bli en mer värdefull tillgång för Swedencare än dess nuva-
rande patentportfölj. 

Utmärkelser
ProDen PlaqueOff har erhållit ett flertal internationella utmärkelser, 
bland annat i Storbritannien, Tjeckien och Ryssland. Preparatet har 
exempelvis utsetts till bästa hälsoprodukt för hundar av Storbritanniens 
största tidning för hundägare, Your Dog, flera gånger. 

Nya varumärken 
Swedencare påbörjade under 2015 ett arbete för att bredda produkt-
portföljen i syfte att kunna erbjuda Bolagets kunder fler premium-
produkter med bevisad effekt. Ett flertal diskussioner med såväl 
 europeiska som amerikanska produktbolag inleddes och i slutet av 
2015 tecknades ett nordiskt försäljningsavtal med det franska 
 bolaget Vetinnov för produkten EasyPill. 

EasyPill är en lättarbetad välsmakande massa i vilket läkemedel 
och andra preparat lätt kan döljas, något som underlättar medicine-
ring då husdjursägare ofta upplever svårigheter med att få djuren att 
svälja tablettbaserade preparat. Produkten introducerades på den 
svenska marknaden genom ett produktutskick till Sveriges samtliga 
veterinärer i början av 2016 och Swedencare för nu diskussioner 
gällande försäljning på andra marknader. 

Samarbeten
Bolaget slöt nyligen ett större samarbetsavtal med den tyska under-
leverantören Veracus där avsikten är att ProDen PlaqueOff ska ingå i 
premiumfoder producerat av flera stora europeiska foderproducenter. 

Swedencare samarbetar även med ett bolag som äger rätten att 
använda ProDen PlaqueOff i ett tuggben på den amerikanska mark-
naden. Utöver detta har Bolaget erhållit ett flertal förfrågningar om 
framtida samarbeten kring ProDen PlaqueOff. 
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Humanprodukter
Sedan försäljningsstarten 1999 marknadsför och säljer Swedencare även ProDen  PlaqueOff 
till humanmarknaden och då i form av tabletter. Inledningsvis var human produkten försälj-
ningsmässigt större än animalprodukten. I takt med försäljningsframgångarna med animal-
produkten kom humanprodukten att hamna i skymundan med begränsad marknadsföring och 
få återförsäljare. Fram till slutet av 2015 har human produkten sålts i Norden och Stor-
britannien via återförsäljare samt i mindre skala och sporadiskt på några andra europeiska 
marknader. Återförsäljaren på den brittiska  marknaden är sedan januari 2016 dotterbolag till 
Swedencare. 

Under hösten 2015 uppmärksammades humanprodukten både i Sverige, efter goda 
 testresultat i en vetenskaplig studie, och internationellt som en konsekvens av animal-
produktens framgångar.  Swedencare tecknade nyligen ett avtal med en japansk återförsäljare 
för humanprodukten och det förs även ett flertal diskussioner med åter försäljare på andra 
marknader. Swedencare ser mycket positivt på utvecklingen för humanprodukten och Bolaget 
avser att ta fram en strategisk plan för den framtida satsningen inom humanområdet. 
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TILLVERKNING OCH FÖRSÄLJNING
Swedencare äger varumärken inom djurhälsovård och under dessa 
 varumärken säljs produkter via Bolagets försäljningsbolag i Frankrike, 
Storbritannien, Sverige och USA samt via återförsäljare på ett stort antal 
marknader i samtliga världsdelar.

Swedencare har ingen egen produktion, istället används externa 
producenter i Sverige, Frankrike och USA. I produktionen används 
 algråvara som Swedencare beställer av utvalda producenter vilka 
löpande utför kvalitetskontroller. Tillverkningen sker mot order för leve-
rans inom 4–6 veckor till återförsäljare, försäljningsbolag och i vissa fall 
direkt till deras kunder.

Efter tillverkning av preparaten förpackas pulvret i burkar, och 
Dental Bites i påsar, med etiketter anpassade för respektive land både 
vad avser språk och regulatoriska krav. 

Under 2015 bildade Bolaget en egen försäljningsorganisation för 
den nordiska marknaden vilken utvidgades i januari 2016 genom förvär-
ven av återförsäljarna i Frankrike, Storbritannien och USA. Genom detta 
har Bolaget nu rört sig framåt i värdekedjan vilket möjliggjort en ökad 
marknadsnärvaro och förbättrade marginaler. 

Återförsäljare
Trots att en allt större andel av omsättningen, genom tidigare nämnda 
förvärv, genereras av Swedencares egna försäljningsbolag bedöms 
 återförsäljarnätverket även fortsatt vara av stor vikt. Följaktligen arbetar 
ledningen kontinuerligt med aktiviteter för att stärka nätverket, vilket 
inkluderar löpande utvärdering av såväl befintliga som potentiella återför-
säljare utifrån försäljningsmässiga och marknadsrelaterade prestationer. 

Återförsäljare i Asien
Efterfrågan på algbaserade premiumprodukter är mycket hög på de 
 asiatiska marknaderna. Swedencare har därför under de senaste tre 
åren arbetat med att bygga affärsrelationer med strategiskt viktiga 
 återförsäljare i Asien. Ett exempel på detta är avtalet med det japanska 
företaget Nippon Zenyaku Kogyo Co Ltd som tecknades i slutet av 2013, 

vilket efter framgångsrik försäljning av ProDen PlaqueOff resulterat i att 
Japan nu är Swedencares fjärde största marknad sett till försäljnings-
volym. För att fortsätta expansionen på den japanska marknaden har 
Swedencare under det första kvartalet 2016 skrivit avtal med en åter-
försäljare i syfte att lansera Dental Bites.

Som ett led i Bolagets aktiva arbete med att bearbeta den asiatiska 
marknaden har Swedencare nyligen lanserat ProDen PlaqueOff på den 
sydkoreanska marknaden. Bolaget tecknade under det första kvartalet 
2016 även avtal med en kinesisk återförsäljare med förväntad lansering 
av ProDen PlaqueOff i landet under sommaren 2016.

Vidare bedriver Swedencare idag en begränsad försäljning i Indien 
genom återförsäljare, men Bolaget arbetar aktivt för att sluta samarbets-
avtal med en eller flera av landets större återförsäljare.

Bolagets tre största marknader i Asien under 2015 var Japan 
(2,6 MSEK), Hong Kong (0,2 MSEK) och Taiwan (0,2 MSEK). Totalt 
svarade den asiatiska marknaden för cirka 12 %, motsvarande 
3,2 MSEK, av Swedencares totala försäljning under 2015 och Bolagets 
bedömning är att försäljningen i Asien kommer att öka väsentligt under 
2016.1)

Återförsäljare i Europa
Utöver den försäljning som sker via egna försäljningsbolag har Bolaget 
återförsäljare på totalt 16 andra europeiska marknader och utvecklingen 
på flertalet av dessa marknader har varit mycket god. Ett exempel på en 
framgångsrik marknad är Tjeckien där återförsäljaren haft en hög försälj-
ningstillväxt under de senaste tre åren som ett resultat av bland annat en 
aktiv marknadsföring genom TV-reklam. Detta har gjort att Tjeckien 
försäljningsmässigt blivit Swedencares sjätte största marknad under 
2015. 

I Tyskland och Benelux-länderna representeras Swedencare av 
Ecuphar, ett bolag med egna produkter riktade mot veterinärmarknaden 
och med en stor försäljningskår. Samarbetet med Ecuphar bedöms 
kunna utvecklas inom flera produktområden där båda parter har 
intressen.
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1) Härrör från Bolagets fakturerings- och redovisningssystem. Informationen har ej reviderats av Bolagets revisor.
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I Polen samarbetar Swedencare med VetExpert, ett bolag med en väl 
ansedd produktportfölj och en omfattande egen utveckling av nya 
produkter. Swedencare ser goda möjligheter till ökat samarbete på både 
produkt- och försäljningsområdet med bolaget. 

Bortsett från de förvärvade återförsäljarbolagen i Storbritannien och 
Frankrike var de tre största marknaderna i denna region Tjeckien 
(2,1 MSEK), Tyskland (0,9 MSEK) och Polen (0,7 MSEK).1)

Återförsäljare på övriga marknader
Swedencare har genom återförsäljare i Australien, Brasilien och i 
Syd afrika en närmast global täckning. För närvarande pågår ett arbete 
med att förstärka närvaron i Sydamerika. 

Försäljningsbolaget i Norden
Norden är Swedencares äldsta marknad och kunderna återfinns i Bola-
gets samtliga delsegment. Den 1 juli 2015 förvärvade Swedencare de 
nordiska försäljningsrättigheterna till ProDen PlaqueOff från en tidigare 
återförsäljare och tog därigenom kontrollen över varumärket och 
 distributionen i Norden, vilken under 2015 svarade för cirka 12 % av 
Swedencares totala omsättning.1)

Bland Swedencares större nordiska kunder återfinns den danska 
veterinärgrossisten Jørgen Kruuse A/S, den nordiska distributören 
Dogman och den finska djuraffärskedjan Musti ja Mirri. Även de stora 
apoteksgrossisterna Tamro och Oriola är kunder till Bolaget.

Försäljningsbolaget i Storbritannien & Irland
Det brittiska försäljningsbolaget, som förvärvades i början av 2016, 
ansvarar för marknadsföring samt försäljning i Storbritannien och Irland. 
Under 2015 passerade det brittiska försäljningsbolaget 1 MGBP i 
omsättning, en ökning om 23 % jämfört med föregående år. Marknaden 
svarade för cirka 19 % av Swedencares totala omsättning under året.1) 

Bland de största kunderna i Storbritannien återfinns National Veteri-
nary Services Ltd (NVS) en av landets största grossister på veterinär-
marknaden samt Centaur Services en av Storbritanniens ledande distri-
butörer till veterinärsektorn. Utöver framstående kunder på den brittiska 
marknaden har Swedencare även Glenkrag Ltd som kund, en av Irlands 
största återförsäljare i djuraffärssegmentet.

Försäljningsbolaget i USA
I januari 2016 förvärvades SwedencareUSA som under 2015 omsatte 
1,4 MUSD, en ökning med cirka 14 % från året innan.2) SwedencareUSA, 
som svarade för cirka 16 % av Swedencares totala omsättning under 
2015, lanserade under senhösten 2015 Dental Bites. Bland de större 
kunderna återfinns de nationella distributörerna Animal Supply och 
digPets samt återförsäljaren PetFoodExperts vilka når ut till cirka 3400 
försäljningsställen i 29 delstater. Swedencare ser goda möjligheter att 
påbörja en omfattande expansion i USA genom nya produkter, 
 samarbeten och en utökad försäljningsorganisation.

Försäljningsbolaget i Frankrike och övriga Europa
Swedencare förvärvade i januari 2016 den franska återförsäljaren SARL 
Buccosanté. Buccosanté ansvarar idag för ett flertal europeiska markna-
der där Frankrike dominerar försäljningen. Försäljningsbolaget når ut till 
djuraffärer, apotek och veterinärkliniker genom sitt omfattande distribu-
tionsnät som bland annat inkluderar Demavic, OmegaPharma och CEVA. 
På grund av att en större kund flyttades över till Swedencare under 2015 
var Buccosantés omsättning oförändrad och under året svarade bolaget 
för cirka 20 % av Swedencares totala omsättning.1) Swedencare bedö-
mer att förvärvet av Buccosanté ökat samarbetsmöjligheterna med 
externa parter samt möjligheten för Bolaget att öka försäljningen på de 
spanska, portugisiska och italienska marknaderna.

E-handel
Swedencare erbjuder hela produktsortimentet via Bolagets och försälj-
ningsbolagens e-handelssidor vilka under 2015 genererade en omsätt-
ning understigande 1 % av Bolagets totala omsättning. Bolaget ser dock 
e-handelssidorna som en kompletterande försäljningskanal för återkom-
mande kunder samt konsumenter som saknar tillgång till Bolagets övriga 
försäljningskanaler. Swedencare utvärderar även en abonnemangs-
modell där konsumenten prenumererar på produkter via koncernens 
e-handelssidor.1) 

Försäljning per marknad & region
Under 2015 svarade återförsäljare för 96 % av den totala omsättningen 
och dotterbolaget SDC Distribution AB för 4 %. Geografiskt fördelas 
omsättningen under 2015 med 68,8 % i Europa, USA 15,8 %, Asien 
12,1 %, övriga marknader 2,8 % och e-handel 0,5 %.1)
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Europa 18,5 MSEK (68,8%)

Asien 3,2 MSEK (12,1%)

USA 4,2 MSEK (15,8%)

RoW 0,8 MSEK (2,8%)

E-handel 0,1 MSEK (0,5%)

Total 26,8 MSEK

Swedencares omsättning 2015 fördelat per marknad och region.
RoE = Rest of Europe, RoA = Rest of Asia, RoW = Rest of World

1) Härrör från Bolagets fakturerings- och redovisningssystem. Informationen har ej reviderats av Bolagets revisor.
2) Från SV Distribution LLC (numera SwedencareUSA Inc).
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De fem största delmarknaderna svarade för 20,6 MSEK av Bolagets 
totala omsättning, motsvarande 76,7 % av Swedencares totala omsätt-
ning. De tio största marknaderna svarade för 25,1 MSEK, motsvarande 
93,4 % av Swedencares totala omsättning.1)

Omsättning 2015 – proforma2)
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Europa 30,8 MSEK (66,8%)

Asien 3,2 MSEK (7,0%)

USA 11,2 MSEK (24,2%)

RoW 0,8 MSEK (1,6%)

E-handel 0,1 MSEK (0,3%)

Total 46,1 MSEK

Swedencares omsättning proforma 2015 fördelat per marknad och region.
RoE = Rest of Europe, RoA = Rest of Asia, RoW = Rest of World

Ovan visas omsättningsfördelningen proforma för Swedencare. Den 
totala omsättningen proforma för år 2015 uppgick till 46,1 MSEK förde-
lat på Europa 66,8 %, USA 24,2 %, Asien 7,0 %, resterande marknader 
(RoW) 1,6 % och e-handel 0,3 %. Marknaderna som påverkas av förvär-
ven av försäljningsbolagen (Frankrike, Storbritannien och USA) får en 
större andel av Swedencares omsättning proforma i jämförelse med det 
verkliga utfallet för år 2015.

Efter förvärven i januari 2016 av de större försäljningsbolagen i 
Frankrike, Storbritannien och USA väntas dessa, tillsammans med SDC 
Distribution AB, svara för cirka 75 % av koncernens omsättning och 
 återförsäljare för cirka 25 %. För mer information avseende proforma-
räkenskaper för räkenskapsår 2015 hänvisas till avsnittet 
”Proformaredovisning”.

1) Härrör från Bolagets fakturerings- och redovisningssystem. Informationen har ej reviderats av Bolagets revisor.
2) Härrör från Bolagets proformaredovisning
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STRATEGI
Swedencares styrelse antog i maj 2015 en ny och expansiv affärsplan 
med målsättningen att öka marknadsnärvaron genom en breddning av 
produktportföljen, förstärkning av distributionsnätet samt intensifierad 
marknadsföring. 

Produktstrategi
Bolaget arbetar med att bredda produktportföljen genom förvärv av 
produktbolag, produkträttigheter samt försäljningsrättigheter av premi-
umprodukter. Det första steget i genomförandet av strategin var det avtal 
som slöts i slutet av 2015 gällande försäljningsrättigheter i Norden för 
produkten EasyPill. För närvarande pågår ett flertal dialoger med 
produktbolag och fodertillverkare på den europeiska och amerikanska 
marknaden. Bolaget har som mål att år 2017 kunna erbjuda sina kunder 
minst tre starka varumärken. 

Marknadsföringsstrategi
Majoriteten av Bolagets marknadsföring genomförs av försäljningsbola-
gen och återförsäljarna. Swedencare bistår med kunskap, personal och i 
vissa fall marknadsföringsfinansiering på marknader som antingen är 
nya eller prioriterade. Swedencare avser att öka marknadsföringsinsat-
serna för att stärka befintliga varumärken och komma närmare slutkun-
derna. Därigenom hoppas Bolaget snabbt kunna fånga upp efterfråge-
förändringar och samtidigt sprida kunskap om sin produktportfölj till 
slutkonsumenterna.

Mässor
Mässor är en effektiv marknadsföringskanal för att skapa intresse för 
produkter hos både återförsäljare och slutkonsumenter. Under 2015 
exponerades Swedencares produkter på över 150 företags- och 
 konsumentmässor världen över.

Sponsring
Swedencare sponsrar ett flertal djurutställningar och tävlingar för att 
stärka Bolagets varumärken samt för att ge slutkonsumenter en möjlig-
het att testa Bolagets produkter.

TV
Swedencare har använt TV-reklam på utvalda marknader med gott resul-
tat. I takt med att den traditionella TV-marknaden förändras erbjuds nya 
möjligheter att köpa TV-reklam till en lägre kostnad än tidigare. Under 
fyra veckor i december 2015 genomfördes en nationell reklamkampanj i 
brittisk TV. Reklamen sändes i åtta så kallade ”livsstilskanaler” och den 
uppnådda effekten avseende igenkänning och försäljningsökning var 
tydlig. Swedencare kommer under 2016 att samfinansiera ett antal 
 satsningar på TV-reklam tillsammans med distributörer på utvalda 
marknader.

Sociala nätverk
I syfte att öka interaktionen med såväl befintliga som nya kunder avser 
Swedencare att utöka aktiviteten i sociala medier genom bland andra 
Facebook, Instagram och Twitter. Sammantaget förväntas detta ge 
Swedencare en ökad förståelse för slutkonsumenternas preferenser och 
samtidigt öka djurägarnas kunskap om Swedencares produktportfölj. 

Distributionsstrategi
Bolaget arbetar kontinuerligt med att förstärka den globala försäljnings-
organisationen genom att knyta till sig nya återförsäljare. Arbetet med att 
stärka återförsäljarnätverket har utvecklats väl genom ett flertal nya åter-
försäljare på de asiatiska marknaderna, där Swedencare ser en kraftig 
efterfrågeökning.
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LEGAL ORGANISATION SAMT STYRELSE OCH LEDNING
Legal organisation

Swedencare 
Moderbolaget Swedencare ansvarar för koncernens strategi, affärsplan 
och ledning. Detta sker genom att Bolaget kontrollerar koncernens varu-
märken, patent, försäljningsrättigheter, samarbetsavtal och försäljnings-
bolag. Bolaget bedriver sin verksamhet från kontoret i Medeon Science 
Park i Malmö. 

Försäljningsbolagen
Swedencare äger till 100 % samtliga försäljningsbolag vilka ansvarar för 
försäljning samt marknadsföring på sina respektive hemmamarknader. 
Försäljningsbolagen rapporterar månadsvis såväl den ekonomiska som 
den marknadsmässiga utvecklingen till Swedencare. Koncernen har 
även ett gemensamt ERP1)-system där order och fakturering registreras. 
Systemet möjliggör en effektiv planering av produktionen samtidigt som 
försäljningsbolagen kan följa sin orderstatus. Genom försäljningsbola-
gens lokala marknadskännedom kan marknadsföringen anpassas efter 
lokala förhållanden och kundpreferenser samt nya produkter snabbt 
identifieras. Försäljningsbolagen bedriver sin verksamhet från Frankrike, 
Storbritannien, Sverige respektive USA.

Styrelse och ledning
Swedencares styrelse ansvarar för koncernens övergripande strategiska 
samt finansiella målsättningar och tillsammans med ledningen för den 
övergripande strategiska planläggningen. I styrelsen finns bred erfaren-
het av internationell marknadsföring och försäljning samt ett omfattande 
internationellt kontaktnät.

VD och CFO ansvarar för att styrelsens målsättningar och övergri-
pande strategiska planläggning omsätts i affärsplaner. De ansvarar även 
för finansiell planering, börsrelaterade frågor och marknadskommunika-
tion. Bolagets VD bildar tillsammans med försäljningsbolagens managing 
directors en operationell ledningsgrupp med ansvar för marknads- och 
produktutveckling samt marknadsföring och försäljning.

1) Enterprise resource planning

Styrelse

SDC Distribution AB
(Norden)

Swedencare AB
Produktbolag

- varumärken, patent och samarbetsavtal -

Informpet Ltd
(Storbritannien)

SwedencareUSA Inc
(USA)

SARL Buccosanté
(Frankrike)
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BOLAGSHISTORIK

1993
Swedencare grundas.

2001
Försäljning inleds i Norden.

2006
Patent beviljas i Europa och USA.

2013
Patent beviljas i Japan.
En större vetenskaplig humanstudie genomförs 
med positivt resultat.

2015
En ny och expansiv affärsplan sjösätts. 
 Etablering av ett eget försäljningsbolag 
i Norden.

2016
Under januari förvärvas återförsäljare i Frankrike, Storbritannien och USA. I mars expanderar Bolaget i Asien där avtal sluts med 
större återförsäljare i Sydkorea och Kina. Under april tas beslut om notering av Bolagets aktie på Nasdaq First North.

2014
Dental Bites lanseras på flera 
 europeiska marknader.

2008
Försäljning inleds i USA.

2005
En större internationell expansion i 
Europa inleds.

1999
Försäljning inleds i Sverige.
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Den finansiella informationen som redovisas nedan har hämtats från Swedencares reviderade koncernredovisning avseende 
räkenskapsår 2015 vilken har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) respektive Swedencares reviderade årsredovisning avseende räken-
skapsår 2014 vilka har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 
2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2). Årsredovisningen avseende räkenskapsår 2014 har omräknats i enlighet 
med K3 och reviderats av Bolagets revisor. Omräkningen har inte föranlett några justeringar gentemot den officiella  rapporten. 
Delårsrapporterna för perioderna 1 januari 2016 till 31 mars 2016 respektive 1 januari 2015 till 31 mars 2015,  upprättade 
i enlighet med K3, är översiktligt granskade av Bolagets revisor. Utöver de reviderade årsredovisningarna, proforma -
redovisningen och de översiktligt granskade delårsrapporterna har ingen annan information i Prospektet varit  föremål för 
 revisorns granskning. Revisors rapport återfinns på sida 43. Siffrorna under rubriken ”NYCKELTAL” nedan är baserade på de 
reviderade siffrorna för perioden 2014-01-01 – 2014-12-31 och 2015-01-01 – 2015-12-31 samt de översiktligt 
 granskade siffrorna för perioden 2015-01-01 – 2015-03-31 och 2016-01-01 – 2016-03-31. De faktiskta siffrorna under 
rubriken ”NYCKELTAL” nedan är dock ej reviderade eller granskade av Bolagets revisor.

Utvald finansiell information

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

(KSEK)

Översiktligt 
granskad

K3

Översiktligt 
granskad

K3

Reviderad

K3

Reviderad

K3

Reviderad

K2
jan–mars

2016
jan–mars

2015
jan–dec

2015
jan–dec

2014
jan–dec

2014

Nettoomsättning 13 746 6 254 26 832 24 165 24 165

Övriga intäkter 215 – 335 – –

Rörelsens intäkter 13 961 6 254 27 167 24 165 24 165

Råvaror och förnödenheter samt handelsvaror –2 193 –2 130 –8 784 –9 224 –9 224

Övriga externa kostnader –3 705 –1 105 –6 380 –6 243 –6 243

Personalkostnader –3 306 –682 –3 208 –2 496 –2 496

Av- och nedskrivningar av materiella och immmate-
riella anläggningstillgångar –421 –1 –90 –5 –5

Övriga rörelsekostnader –3 –17 –65 – –
Rörelsens kostnader –9 628 –3 935 –18 527 –17 968 –17 968
Rörelseresultat 4 333 2 319 8 640 6 197 6 197

Finansiella intäkter – 5 6 52 52

Finansiella kostnader –63 –7 –16 –5 –5

Finansnetto –63 –2 –10 47 47
Resultat efter finansiella poster 4 270 2 317 8 630 6 244 6 244

Extraordinära intäkter 121 – – – –

Extraordinära kostnader –5 – – – –

Bokslutsdispositioner – – – –1 643 –1 643

Resultat före skatt 4 386 2 317 8 630 4 601 4 601

Skatt på periodens resultat –1 149 –515 –2 756 –1 084 –1 084

Uppskjuten skatt 56 – 807 – –
Periodens resultat 3 293 1 802 6 681 3 517 3 517
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BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

(KSEK) K3 K3 K3 K3 K2
2016-03-31 2015-03-31 2015-12-31 2014-12-31 2014-12-31

Immateriella anläggningstillgångar 14 288 – 911 – –

Materiella anläggningstillgångar 434 11 49 12 12

Finansiella anläggningstillgångar 149 – 811 – –

Summa anläggningstillgångar 14 871 11 1 771 12 12

Varulager 3 237 1 337 1 744 1 560 1 560

Kundfordringar 7 305 4 909 2 034 3 207 3 207

Övriga omsättningstillgångar 3 202 6 401 9 786 3 951 3 951

Kassa och bank 4 698 611 3 294 2 817 2 817

Summa omsättningstillgångar 18 442 13 258 16 858 11 535 11 535
Summa tillgångar 33 313 13 269 18 629 11 547 11 547

Summa eget kapital 12 210 8 630 13 168 5 355 5 355

Obeskattade reserver – – – 3 812 3 812

Uppskjuten skatteskuld – 839 – – –

Summa avsättningar – 839 – 3 812 3 812

Långfristiga skulder – – – – –

Leverantörsskulder 1 068 897 2 061 852 852

Skulder till kreditinstitut 9 425 – – – –

Checkräkningskredit 1 879 1 713 – – –

Skatteskulder 4 256 755 2 475 420 420

Övriga kortfristiga skulder 4 475 435 925 1 108 1 108

Summa skulder 21 103 3 800 5 461 2 380 2 380

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 33 313 13 269 18 629 11 547 11 547

 

KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

(KSEK) K3 K3 K3 K3 K2
jan-mars 2016 jan-mars 2015 jan-dec 2015 jan-dec 2014 jan-dec 2014

Kassaflöde från den löpande verksamheten –888 –2 401 3 831 4 350 4 350

Kassaflöde från investeringsverksamheten –5 215 – –1 796 – –

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 7 541 –1 500 –1 500 –1 999 –1 999

Summa kassaflöde 1 438 –3 901 535 2 351 2 351

Likvida medel vid periodens början 3 293 2 817 2 817 425 425

Kursdifferens i likvida medel –33 –17 –59 41 41

Likvida medel vid periodens slut 4 698 –1 101 3 293 2 817 2 817
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NYCKELTAL

(KSEK) K3
2016-01-01
2016-03-31

K3
2015-01-01
2015-03-31

K3
2015-01-01
2015-12-31

K3
2014-01-01
2014-12-31

K2
2014-01-01
2014-12-31

Nyckeltal som beräknats enligt K3 respektive K2
Medelantal anställda 14,0 3,0 4,0 3,0 3,0

Antal aktier per 20160331 12 931 500 12 931 500 12 931 500 12 931 500 12 931 500

Nyckeltal som inte beräknats enligt K3 respektive K2
Intäktsförändring (%) 123,2% – 12,4% 30,2% 30,2%

Rörelsemarginal (%) 31,0% 37,1% 31,8% 25,6% 25,6%

Vinstmarginal (%) 23,6% 28,8% 24,6% 14,6% 14,6%

Soliditet (%) 36,7% 65,0% 70,7% 46,4% 46,4%

Nettoomsättning per anställd (KSEK) 982 2 085 6 708 8 055 8 055

Utdelning per aktie justerat (kr) 0,97 0,12 0,12 0,15 0,15

Vinst per aktie justerat (kr) 0,25 0,14 0,52 0,27 0,27

Eget kapital per aktie justerat (kr) 0,94 0,67 1,02 0,41 0,41

Definitioner av nyckeltal

Intäktsförändring
Förändring i rörelsens intäkter i förhållande till föregående motsvarande period

Rörelsemarginal
Rörelseresultat i förhållande till periodens intäkter

Vinstmarginal
Periodens resultat efter skatt i förhållande till periodens intäkter

Soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutningen

Nettoomsättning per anställd
Nettoomsättning i förhållande till genomsnittligt antal anställda

Utdelning per aktie justerat
Utbetald utdelning under perioden i förhållande till justerat antal aktier (justerat till 
antalet aktier per 2016-03-31)

Vinst per aktie justerat
Resultat efter skatt under perioden i förhållande till justerat antal aktier (justerat till 
antalet aktier per 2016-03-31)

Eget kapital per aktie justerat
Eget kapital i slutet av perioden i förhållande till justerat antal aktier (justerat till antalet aktier 
per 2016-03-31)

Siffrorna under rubriken ”NYCKELTAL” ovan är baserade på de reviderade siffrorna för perioden 2014-01-01 – 2014-12-31 och 2015-01-01 – 2015-
12-31 samt de översiktligt granskade siffrorna för perioden 2015-01-01 – 2015-03-31 och 2016-01-01 – 2016-03-31. De faktiskta siffrorna under 
rubriken ”NYCKELTAL” ovan är dock ej reviderade eller granskade av Bolagets revisor. Under rubriken ”Nyckeltal som inte beräknats enligt K3 respektive 
K2” finns alternativa nyckeltal. Swedencares uppfattning är att dessa nyckeltal i stor utsträckning används av vissa investerare, värdepappersanalytiker 
och andra intressenter som kompletterande mått på resultatutveckling och finansiell ställning. Swedencares nyckeltal som inte beräknas enligt K3 
respektive K2 är inte nödvändigtvis jämförbara med liknande mått som presenteras av andra bolag och har vissa begränsningar som analysverktyg. De 
bör därför inte betraktas  separat från, eller som ett substitut för, Swedencares finansiella information som upprättas enligt K3 och K2.
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REVISORS RAPPORT AVSEENDE HISTORISK FINANSIELL INFORMATION
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Nedanstående information bör läsas i anslutning till ”Utvald finansiell information” samt Swedencares reviderade räkenskaper 
och översiktligt granskade delårsrapport med tillhörande noter på annan plats i Prospektet.

JANUARI – MARS 2016 I JÄMFÖRELSE MED JANUARI – MARS 
2015
Försäljning
Nettoomsättningen under det första kvartalet 2016 ökade med 120,0 % 
jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 
13,7 MSEK (6,3 MSEK). Omsättningsökningen beror huvudsakligen på 
de förvärv av tidigare återförsäljningsbolag som Swedencare genom-
förde i januari 2016 samt på de nya återförsäljningsavtal som Bolaget 
ingått i Japan och Sydkorea.

Rörelsens intäkter steg under det första kvartalet 2016 med 
123,2 % till 14,0 MSEK (6,3 MSEK). Ökningen förklaras av de genom-
förda förvärven och de nya återförsäljaravtalen.

Rörelseresultat
Swedencares rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) 
uppgick till 4,8 MSEK (2,3 MSEK) under perioden, motsvarande en 
ökning med 103,6 % jämfört med motsvarande period föregående år. 
Resultatet motsvarar en EBITDA-marginal om 34,1 % (37,3 %). Justerat 
för kostnader relaterade till den pågående Noteringen uppgick Bolagets 
EBITDA till 5,6 MSEK motsvarande en marginal om 40,1 %.

Bolagets rörelseresultat efter av- och nedskrivningar (EBIT) ökade 
med 86,8 % till 4,3 MSEK (2,3 MSEK) under det första kvartalet 2016, 
motsvarande en rörelsemarginal om 31,0 % (37,1 %). Justerat för kost-
nader relaterade till Noteringen uppgick EBIT till 5,2 MSEK, motsvarande 
en marginal om 37,0%. Det förbättrade rörelseresultatet under det första 
kvartalet 2016 förklaras främst av företagsförvärven. 

Nettoresultatet för det första kvartalet 2016 ökade med 82,7 % 
jämfört med motsvarande period 2015 och uppgick till 3,3 MSEK 
(1,8 MSEK), motsvarande en nettomarginal om 23,6 % (28,8 %).

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelse-
kapital uppgick till –0,9 MSEK (–2,4 MSEK). Förändringen beror främst 
på det förbättrade resultatet efter finansnetto. Kassaflödet från investe-
ringar uppgick till –5,2MSEK (0 MSEK) och förklaras av de företags-
förvärv vilka genomfördes i januari 2016. Kassaflödet från finansierings-
verksamheten uppgick till 7,5 MSEK (–1,5 MSEK) och förklaras främst av 
de upptagna krediter som finansierade företagsförvärven. Periodens 
kassaflöde uppgick till 1,4 MSEK (–3,9 MSEK).

2015 I JÄMFÖRELSE MED 2014
Försäljning
Rörelsens intäkter ökade under 2015 till 27,2 MSEK (24,2 MSEK) 
motsvarande en ökning om 12,4 %. Intäktsökningen är hänförlig till en 
högre aktivitet hos Bolagets återförsäljare. Övergången till redovisnings-
principen K3 har inte påverkat Bolagets intäkter, kostnader eller resultat.

Omsättningen per anställd uppgick under 2015 till 6,7 MSEK 
(8,1 MSEK). Den lägre omsättningen per anställd förklaras av att den 
 tidigare externa ekonomifunktionen under 2015 ersattes med egen 
personal varför antalet anställda ökade med 33 % från tre anställda till 
fyra anställda. Utöver detta har en ansvarig i SDC Distribution AB anställts 
under året.

Swedencares största kostnadspost är kostnad för sålda varor vilken 
under 2015 uppgick till 8,8 MSEK (9,2 MSEK). Den lägre kostnaden för 
sålda varor, trots en högre omsättning, är hänförlig till omläggningen av 
extern produktion till flera producenter vilket minskat inköpspriset per 
producerad enhet. Personalkostnaderna ökade från 2,5 MSEK till 
3,2 MSEK, som en följd av att Bolaget etablerat en egen ekonomifunktion 
samt anställt en ansvarig för SDC Distribution AB.

Rörelseresultat
Swedencares rörelseresultat ökade under 2015 till 8,6 MSEK 
(6,2 MSEK), motsvarande en ökning om 39,4 %, samtidigt som rörelse-
marginalen under året ökade till 31,8 % (25,6 %). 

Det förbättrade rörelseresultatet under 2015 förklaras främst av en 
ökad aktivitet hos Bolagets återförsäljare. Nettoresultatet1) ökade under 
2015 till 6,7 MSEK (3,5 MSEK), motsvarande en ökning om 90 %. Netto-
marginalen2) uppgick till 24,9 % (14,6 %).

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelse-
kapital uppgick till 3,8 MSEK (4,3 MSEK). Försämringen förklaras av en 
ökning av kortfristiga fordringar, huvudsakligen avseende utlåning till 
Swedencares dåvarande moderbolag Treberg Holding AB, om totalt 
5,5 MSEK. Kassaflödet från investeringar uppgick till –1,8 MSEK 
(0,0 MSEK). Under 2015 investerade Swedencare 1,0 MSEK vid ett 
förvärv av försäljningsrättigheterna för ProDen PlaqueOff i Norden från 
en tidigare återförsäljare. Kassaflödet påverkades även av kostnader om 
0,8 MSEK hänförliga till pågående förvärv av återförsäljningsbolag i 
Frankrike, Storbritannien respektive USA. Dessa kostnader balanserades 
under 2015 och omförs till balansposter avseende de genomförda före-
tagsförvärven under räkenskapsår 2016. 

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till –1,5 MSEK 
(–2,0 MSEK). Beloppen avser utdelning till det dåvarande moderbolaget 
Treberg Holding AB.

Periodens kassaflöde uppgick till 0,5 MSEK (2,4 MSEK). De huvud-
sakliga orsakerna till det minskade kassaflödet är den ovan beskrivna 
ökade kortfristiga utlåningen till Swedencares dåvarande moderbolag 
Treberg Holding AB samt de genomförda investeringarna.

KOMMENTAR TILL UTVALD FINANSIELL INFORMATION

Kommentar till utvald finansiell information

1) Med nettoresultat avses resultat efter skatt.
2) Med nettomarginal avses resultat efter skatt i procent av omsättningen.
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EGET KAPITAL OCH SKULDSÄTTNING
Kassa och bank uppgick per 31 mars 2016 till 4,7 MSEK. Swedencare 
hade per samma datum räntebärande skulder om 11,3 MSEK, av dessa 
avser 1,9 MSEK Bolagets checkkredit, 5,6 MSEK den förvärvskredit som 
upptogs av Bolaget i samband med förvärvet av de tre återförsäljnings-
bolagen den 12 januari 2016 respektive 3,8 MSEK avseende den kredit 
som upptogs i samband med utdelningen till det tidigare moderbolaget 
Treberg Holding AB i mars 2016. Swedencares egna kapital uppgick per 
31 mars 2016 till 12,2 MSEK, varav 0,6 MSEK var bundet eget kapital. 
Bolagets nettoskuld (räntebärande skulder – kassa och bank) uppgick 
per 31 mars 2016 till 6,6 MSEK. Bolaget hade per 31 mars 2016 inga 
ställda säkerheter eller utfärdade ansvarsförbindelser. 

Kassa och bank uppgick per 31 december 2015 till 3,3 MSEK 
(2,8 MSEK). Swedencare hade per samma datum inga räntebärande 
skulder vilket medförde att Bolagets nettokassa per 31 december 2015 
uppgick till 3,3 MSEK (2,8 MSEK). Swedencares egna kapital uppgick 
per 31 december 2015 till 13,2 MSEK (5,4 MSEK) varav 0,1 MSEK var 
bundet kapital. Bolaget hade per 31 december 2015 inga ställda säker-
heter eller utfärdade ansvarsförbindelser.

SÄSONGSVARIATIONER
Swedencare uppvisar inga väsentliga säsongsvariationer i intäkter och 
resultat då försäljningen är fördelad över ett stort antal marknader och 
riktar sig till andra företag.
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SYFTE MED PROFORMAREDOVISNING 
Swedencare förvärvade den 12 januari 2016 tre återförsäljningsbolag 
baserade i Frankrike, Storbritannien respektive USA. Proformaredovis-
ningen har upprättats i syfte att presentera en översiktlig bild över hur de, 
per 2016-01-12, förvärvade bolagen skulle ha kunnat påverka resultat- 
och balansräkning respektive kassaflödesanalys under perioden 
2015-01-01– 2015-12-31 respektive per bokslutsdagen 2015-12-31. 
Proformaredovisningen är ej avsedd att visa periodens faktiska resultat 
om förvärvet inträffat den 1 januari 2015 och visar inte heller en prognos 
om framtida resultat. Proformaredovisningen är till sin natur avsedd att 
beskriva en hypotetisk situation och tjänar således inte till att beskriva 
Bolagets faktiska finansiella ställning eller resultat.

GRUNDER FÖR PROFORMAREDOVISNING
Proforman har upprättats med utgångspunkt i den reviderade och 
godkända koncernredovisningen 2015 för SDC SweDenCare AB, namn-
ändrad till Swedencare AB (publ), respektive årsboksluten för Informpet 
Ltd, SARL Buccosanté samt SV Distribution LLC, numera Swedenca-
reUSA Inc. De utländska dotterbolagens räkenskaper har ej reviderats. 

Då SARL Buccosanté hade förkortat räkenskapsår 2015-04-01–
2015-12-31 har resultatet kompletterats genom tillägg av faktiska 
 intäkter respektive kostnader, korrigerade för bokslutstransaktioner, för 
perioden 2015-01-01–2015-03-31. De justerade kostnaderna för 
perioden 2015-01-01–2015-03-31 motsvarar de löpande kvartalskost-
naderna – kostnad för sålda varor, övriga externa kostnader respektive 
personalkostnader – under det förkortade räkenskapsåret. Samtliga 
bolags balansräkningar är upptagna till det faktiska värdet per 
2015-12-31. 

Swedencare tillämpar redovisningsprinciperna föreskrivna i K3 för 
upprättande av finansiella rapporter. Övriga bolag följer respektive lands 
regler för upprättande av finansiella rapporter. Informpet Ltd tillämpar 
redovisningsprincipen Financial Reporting Standard for Smaller Entities, 
SV Distribution LLC, numera SwedencareUSA Inc., tillämpar US GAAP 
och SARL Buccosanté tillämpar Règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 
2014 relatif au plan comptable général, complété par les règlements de 
l’ANC (Autorité des normes comptables). Swedencare har gjort en analys 
av huruvida det föreligger någon väsentlig skillnad mellan de redovis-
ningsprinciper som de förvärvade bolagen följer och K3, bedömningen är 
att samtliga förvärvade bolags redovisning överensstämmer väl med K3.

Värden och proformajusteringar i balansräkning och kassaflödes-
analys har räknats om till balansdagens växelkurser (2015-12-31): 
9,14 SEK/EUR, 12,38 SEK/GBP respektive 8,35 SEK/USD, detta för 
 överensstämmelse med de värden de per 2016-01-12 förvärvade 
 bolagen intagits i koncernens balansräkning från och med räkenskapsår 
2016. Resultaträkningarna och dess proformajusteringar har värderats 
till genomsnittliga valutakurser för 2015: 9,33 SEK/EUR, 12,26 SEK/GBP 
respektive 8,08 SEK/USD. Valutakursdifferensen som uppkommit har 
tagits upp som annat eget kapital. De enda bestående proformajuste-
ringarna är goodwill.

Eventuella avvikelser i summeringar beror på avrundningar av 
delbelopp.

Bolagets revisorer har reviderat denna proformaredovisning. 
 Revisors rapport från granskning av proformaredovisningen framgår på 
sida 49 i prospektet. 

 

Proformaredovisning
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RESULTATRÄKNING PROFORMA FÖR RÄKENSKAPSÅR 2015 
Swedencare tillämpar redovisningsprinciperna föreskrivna i K3 för upprättande av finansiella rapporter. Informpet Ltd tillämpar redovisningsprincipen Financial Reporting 
Standard for Smaller Entities, SV Distribution LLC, numera SwedencareUSA Inc., tillämpar US GAAP och SARL Buccosanté tillämpar Règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 
2014 relatif au plan comptable général, complété par les règlements de l’ANC (Autorité des normes comptables).
 

(alla siffror i KSEK)
Swedencare AB

koncernen SARL Buccosanté1) Informpet Ltd
SwedencareUSA

Inc
Proforma-

justeringar Proforma

Nettoomsättning 26 832 10 125 12 561 11 107 –14 5312) 46 094

Rörelsens intäkter 26 832 10 125 12 561 11 107 –14 531 46 094

Kostnad för sålda varor –8 784 –4 941 –5 263 –4 900 14 8194) –9 069

Övriga externa kostnader –6 380 –2 182 –2 378 –2 005 – –12 945

Personalkostnader –3 208 –2 471 –2 517 –2 346 – –10 541

Avskrivningar –90 –57 –70 –13 –1 3755) –1 604

Övriga rörelseintäkter och rörelse-
kostnader 270 – – – – 270

Rörelsens kostnader –18 192 –9 651 –10 228 –9 263 13 445 –33 889
Rörelseresultat (EBIT) 8 640 474 2 332 1 844 –1 086 12 205

Finansiella intäkter 6 24 – 2963) –2963) 31

Finansiella kostnader –16 –50 – – – –66

Finansnetto –10 –26 – 296 –296 –36
Resultat efter finansnetto 8 630 448 2 332 2 140 –1 382 12 169

Extraordinära kostnader – –48 – –509 5576) –

Resultat före skatt 8 630 400 2 332 1 631 –825 12 169

Skatt på periodens resultat –2 756 –1061) –483 – –3267) –3 671

Uppskjuten skatt 807 – – – – 807

Årets resultat 6 681 294 1 849 1 631 –1 151 9 304
1) SARL Buccosanté har bokslutsår 2015-04-01–2015-12-31. Bolagets resultat för räkenskapsår 2015-01-01–2015-12-31 har därför justerats, se beskrivning under ”Grunder för proformaredovisning” ovan. Skatten har 

 beräknats utifrån det justerade resultatet, med beaktande av gällande lokala skatteregler, och avviker därför från den verkliga skatten för det brutna räkenskapsåret.
2) Försäljning från Swedencare till dotterbolagen under 2015, 14,5 MSEK, har eliminerats mot Kostnad för sålda varor. 
3) SwedencareUSA Inc. redovisade under 2015 en växelkursvinst om 37 KUSD vilken hänför sig till materialinköp från Swedencare, beloppet har justerats mot Kostnad för sålda varor.
4) I de bolag där det går att påvisa en lageruppbyggnad av Swedencares produkter har bolagets vinst, totalt 8 KSEK, av denna lagerökning justerats mot Kostnad för sålda varor.
5) Avskrivning avseende goodwill, för de bolag vilka förvärvades per 2016-01-12, med en avskrivningstid om 10 år. Bolaget anser att investeringen har en livslängd överstigande 10 år. Investeringen i dotterbolagen är av 

 strategiskt betydelse och den förväntas öka möjligheten till fortsatt tillväxt och ha en positiv påverkan på Bolagets resultat. 
6) Avser realisering av förlust på aktieinnehav vilket ägts av SwedencareUSA Inc., ej dotter- eller intressebolag.
7) Skatten på SwedencareUSA Inc:s resultat avser faktisk skatt såsom Limited Liability Company (LLC) innebärande att aktieägaren själv betalar skatt på årets vinst. Bolaget har efter det att Swedencare förvärvade detta ändrat 

 legal form till Incorporated (Inc.) varför proformaresultat är justerat med beräknad skatt, utifrån gällande lokala skatteregler, i den nya legala formen.
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KASSAFLÖDESANALYS PROFORMA FÖR RÄKENSKAPSÅR 2015

(alla siffror i KSEK)
Swedencare AB

koncernen
SARL 

Buccosanté Informpet Ltd
SwedencareUSA

Inc
Proforma-

justeringar Proforma

Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 832 439 2 543 1 913 4 9501), 3) 13 677

Kassaflöde från Investeringsverksamheten –1 796 – – –89 –13 1921), 3) –15 077

Kassaflöde från finansieringsverksamheten2)  –1 500 –47 –4 038 –2 073 8 2423) 584

Summa kassaflöde 536 392 –1 496 –249 – –817

Likvida medel vid periodens början 2 816 1 706 2 456 719 – 7 697

Kursdifferens i likvida medel –59 1 – – – –58

Likvida medel vid periodens slut 3 293 2 098 961 470 – 6 822
1) Swedencare har under bokslutsåret minskat sina kundfordringar mot de per 2016-01-12 förvärvade bolagen med ett belopp om 1 500 KSEK, vilket påverkat koncernens kassaflöde positivt. Då proforman ska visa hur kassa-

flödet skulle ha sett ut om bolagen ingick i en koncern 2015 är denna minskning av kundfordringar flyttad till kassaflöde från investeringsverksamheten.
2) I summorna ingår bl.a. de balanserade vinstmedel som säljarna, av de av Swedencare per 2016-01-12 förvärvade bolagen, delade ut inför försäljningen av bolagen till Swedencare.
3) I summorna ingår bl.a. den apportemission, upptagandet av kortfristigt lån respektive den kontantlikvid vilka, sammantaget, utgjorde köpeskilling för de per 2016-01-12 förvärvade bolagen.

 

BALANSRÄKNING PROFORMA PER 2015-12-31

(alla siffror i KSEK)
Swedencare AB

koncernen
SARL 

Buccosanté Informpet Ltd
SwedencareUSA

Inc
Proforma-

justeringar Proforma

Tillgångar

Goodwill – – – – 12 3711) 12 371

Immateriellla anläggningstillgångar 911 – – – – 911

Materiella anläggningstillgångar 48 248 109 81 – 487

Finansiella anläggningstillgångar 811 – – – –7452) 66

Varulager 1 744 173 732 506 –87) 3 147

Kortfristiga fordringar 11 821 955 2 212 1 191 –8813) 15 299

Kassa och bank 3 294 2 097 961 470 – 6 822

Summa Tillgångar 18 629 3 473 4 015 2 248 10 738 39 103

Eget kapital
Bundet kapital 133 502 1 1 –4864) 152

Annat eget kapital – – – – –4825) –482

Fritt eget kapital 13 035 1 159 15 – 5 8124) 20 021

Summa Eget kapital 13 168 1 662 16 1 4 844 19 691

Skulder
Leverantörsskulder 2 061 386 440 158 –8813) 2 164

Aktuella skatteskulder 2 475 1 424 1 083 1 3378) 5 320

Övriga skulder 129 2 1 408 2 088 6 4374), 6) 10 064

Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter 796 – 1 068 – – 1 864

Summa Skulder 5 461 1 812 3 999 2 247 5 893 19 412

Summa Eget kapital & Skulder 18 629 3 473 4 015 2 248 10 738 39 103
1) Värde av Goodwill avseende de bolag som förvärvades per 2016-01-12, justerat med ett års avskrivning.
2) Kostnader avseende anskaffning av dotterbolag som förvärvades per 2016-01-12 har balanserats med 745 KSEK per 2015-12-31. 
3) Eliminering av interna fordringar och skulder mellan moderbolag och dotterbolagen.
4) Finansiering av de, per 2016-01-12, förvärvade bolagen har skett genom apportemission, upptagande av kortfristiga lån samt egna likvida medel.
5) Kursdifferens mellan olika valutakurser använda i resultat- och balansräkning (enligt K3) och eliminering av Extraordinära kostnader är upptagna som Annat eget kapital.
6) I Övriga skulder ingår bl.a. lån till förvärv av de bolag som Swedencare förvärvade per 2016-01-12 samt beslutad ej utbetald utdelning till säljarna av Informpet Ltd respektive SwedencareUSA Inc. Den balanserade utdelningen, 

upptagen som skuld till säljarna, avser den del av utdelningen som ska betalas ut till säljarna under 2016.
7) I de bolag där det går att påvisa en lageruppbyggnad av Swedencares produkter har bolagets vinst, totalt 8 KSEK, justerats mot Varulager.
8) Skatten på SwedencareUSA Inc:s resultat har justerat mot bakgrund av ändrad legal form sedan Swedencares förvärv per 2016-01-12, skatten har i proforma tagits upp som en skuld.
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Nedan redovisas Swedencares kapitalisering per 31 mars 2016. För redogörelse av Swedencares kassaflöden, se ”Utvald 
finansiell information” samt ”Kommentarer till utvald finansiell information”.

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Nedan redovisas Koncernens kapitalisering per den 31 mars 2016. 
Tabellen inkluderar endast räntebärande skulder. 

KSEK 31 mars 2016
Summa kortfristiga räntebärande skulder 11 304
Mot garanti eller borgen –

Mot säkerhet –

Utan garanti/borgen eller säkerhet 11 304

Summa långfristiga räntebärande skulder –
Mot garanti eller borgen –

Mot säkerhet –

Utan garanti/borgen eller säkerhet –

Eget kapital 12 210
Aktiekapital 646

Reservfond 22

Övriga reserver 8 129

Balanserad vinst inklusive periodens resultat 3 413

Summa räntebärande skulder 11 304

NETTOSKULDSÄTTNING
Nedan redovisas Koncernens nettoskuldsättning per den 31 mars 2016. 
Tabellen inkluderar endast räntebärande skulder.

KSEK 31 mars 2016
(A) Kassa 4 698

(B) Andra likvida medel –

(C) Kortfristiga finansiella placeringar –

(D) Likviditet (A)+(B)+(C) 4 698

(E) Kortfristiga finansiella fordringar –

(F) Kortfristiga banklån 11 304

(G) Kortfristig del av långfristiga skulder –

(H) Andra kortfristiga finansiella skulder –

(I) Kortfristiga finansiella skulder (F)+(G)+(H) 11 304

(J) Netto kortfristig skuldsättning (I)-(E)-(D) 6 606

(K) Långfristiga finansiella fordringar –

(L) Långfristiga banklån –

(M) Utestående obligationslån –

(N) Andra långfristiga skulder –

(O) Långfristiga finansiella skulder (L)+(M)+(N) –
(P) Långfristig finansiell nettoskuldsättning (O)-(K) –
(Q) Finansiell nettoskuldsättning (J)+(P) 6 606

REDOGÖRELSE FÖR RÖRELSEKAPITALET OCH KAPITALBEHOV
Swedencare bedöms per dagen för Prospektet ha tillräckligt rörelse-
kapital för dess aktuella behov under den kommande tolvmånaders-
perioden oavsett om emissionen genomförs eller ej. Bolaget har en 
nettoskuldsättning om 6,6 MSEK, per 31 mars 2016, samt tillgång till 
kreditfaciliteter om maximalt 0,6 MSEK. Den emissionslikvid som 
 inkommer i samband med Erbjudandet kommer ytterligare att förstärka 
Bolagets soliditet och möjliggöra fortsatt expansion.

Swedencares löpande verksamhet har under 2014 och 2015 varit 
kassaflödespositiv medan det första kvartalet 2016 gav ett negativt 
kassaflöde om 0,9 MSEK. Swedencare har under 2014 lämnat en 
 utdelning om 3,5 MSEK. Under 2015 lämnade  Swedencare koncern-
bidrag om 0,4 MSEK, beloppet redovisades direkt mot eget kapital i 
koncernredovisningen, samt en utdelning om 1,5 MSEK. I mars 2016 
lämnade  Bolaget en utdelning om 12,5 MSEK. Swedencare har en 
checkräkningskredit hos Svenska Handelsbanken som uppgår till 
2,5 MSEK varav 1,9 MSEK utnyttjades per 31 mars 2016. Bolaget hade 
vid utgången av det första kvartalet 2016 räntebärande skulder om 
11,3 MSEK och likvida medel om 4,7 MSEK.

Swedencares behov av rörelsekapital är främst kopplat till Bolagets 
tillväxt, operativa kassaflöden och kapitalbindning. Bolagets kapitalbind-
ning utgörs i all väsentlighet av lager av produkter till försäljning, kund-
fordringar med mellan 30 till 60 dagars kredittid samt leverantörsskulder 
som förfaller till betalning mellan 10 till 60 dagar i efterskott.

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Swedencare har per 31 mars 2016 immateriella anläggningstillgångar 
uppgående till 14,3 MSEK fördelat på goodwill 13,4 MSEK samt försälj-
ningsrättigheter 0,9 MSEK, med en avskrivningstid på 5 år.

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Bolagets materiella anläggningstillgångar utgörs av inventarier, verktyg 
och installationer hänförliga till verksamheten. Per 31 mars 2016 
uppgick värdet av de materiella anläggningstillgångarna till 0,4 MSEK. 
Inga inteckningar eller likande belastningar finns på dessa tillgångar. 
Bedömd avskrivningstid för materiella anläggningstillgångar är 3 år. Inga 
eventuella miljöfaktorer bedöms påverka Bolagets användande av de 
materiella anläggningstillgångarna.

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Swedencare hade per 31 mars 2016 finansiella anläggningstillgångar till 
ett värde om 0,1 MSEK. De finansiella anläggningstillgångarna består i 
all väsentlighet av uppskjuten skattefordran. 

Kapitalstruktur och annan finansiell information
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INVESTERINGAR
Swedencares huvudsakliga investeringar utgörs av investeringar i 
produkter, via förvärv av företag, produkt- eller försäljningsrättigheter, 
samt investeringar för etablering på nya marknader. Under det första 
kvartalet 2016 uppgick Bolagets kassaflöde från investeringsverksamhe-
ten till –5,2 MSEK MSEK efter förvärv av tre återförsäljningsbolag i 
 Storbritannien, USA respektive Frankrike. Under motsvarande period 
2015 gjordes inga investeringar. Under 2015 uppgick kassaflödet från 
investeringsverksamheten till –1,8 MSEK fördelat på förvärv av försälj-
ningsrättigheter 1,0 MSEK respektive förvärv av finansiella- och materi-
ella anläggningstillgångar om 0,8 MSEK, varav 0,7 MSEK avsåg kostna-
der i samband med de pågående förvärven av tre återförsäljningsbolag. 
Under 2014 genomförde Bolaget inga investeringar. Per dagen för 
Prospektet har Bolaget inga pågående investeringar.

Swedencares målsättning är att investera cirka 70 % av kapitaltill-
skottet från nyemissionen i förvärv av produktbolag, produkträttigheter 
respektive försäljningsrättigheter till produkter. 

TENDENSER OCH VÄSENTLIGA FÖRÄNDRINGAR
Swedencare påbörjade sin marknadsföring och försäljning av den egen-
utvecklade produkten ProDen PlaqueOff år 1999 och har sedan lanse-
ringen uppvisat en hög omsättningstillväxt. En viktig drivkraft i tillväxten 
har varit det ökade intresset för djurhälsoprodukter, en trend som Bolaget 
förutspår kommer att fortsätta under överskådlig tid.

Bolaget förväntas uppvisa en fortsatt god försäljningsutveckling mot 
bakgrund av en positiv marknadsutveckling och det strategiska arbetet 
med att stärka distributionsnätet, bredda produktportföljen samt att öka 
marknadsföringsaktiviteterna.

Inga övriga kända uppgifter finns rörande potentiella förändringar, 
åtaganden eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på 
Swedencares affärsutsikter.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER DEN 31 MARS 2016
Styrelsen i Bolaget beslutade den 13 april 2016, med stöd av det bemyn-
digande att besluta om emission av aktier som bolagsstämman den 
7 mars 2016 beviljade styrelsen, att emittera högst 2 143 000 aktier i 
syfte att genomföra Erbjudandet. Styrelsen i Bolaget beslutade även den 
13 april 2016 om Utökning i form av en nyemission av högst 321 000 
aktier. I samband med detta har styrelsen beslutat att ansöka om note-
ring på Nasdaq First North.
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BOLAGETS STYRELSE
Enligt Swedencares bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst två suppleanter. Swedencares styrelse 
består för närvarande av fem styrelseledamöter, utan suppleanter. Samtliga styrelseledamöter är valda för tiden intill slutet av årsstämman 2017. 
Nedan angivna innehav av aktier för respektive person avser situationen per dagen för detta Prospekt.

Styrelse, koncernledning och revisor

PER MALMSTRÖM, född 1961
Ordförande och styrelseledamot i 
Bolaget sedan 2014 samt tillförord-
nad CFO i Bolaget sedan 2016. 
Styrelseordförande i SDC Distribu-
tion, dotterbolag till Bolaget, sedan 
2014. Bakgrund från finansbran-
schen bland annat SEB, Aragon 
Fondkommission, CFO i Adera AB 
1998-2001 (nuvarande Addnode 
AB) samt ett flertal styrelseuppdrag. 
Civilekonom från dåvarande Örebro 
Högskola.

Övriga uppdrag: VD och styrelseledamot i Per Malmström Consulting 
AB. Styrelseordförande i K3 Nordic AB, K3 Travel AB, Engelbrekt 
 Factoring AB, Engelbrekt Inkasso AB, Treberg Holding AB, Håkan 
 Svanberg & Co Health Care AB samt Nordiska IT-lagret. Styrelseledamot 
i Chief Holding AB samt styrelsesuppleant i Engelbrekt Finans AB.
Avslutade uppdrag de senaste fem åren: Styrelse ordförande i 
 Hälsokraft HK Holding AB. Styrelseledamot i Pare-brise AB samt Granit 
Fonder AB. 
Aktieinnehav: Per dagen för Prospektet äger Per Malmström indirekt, 
via Per Malmström Consulting AB, 120 000 aktier i Bolaget. 

HÅKAN LAGERBERG, född 1968
Styrelseledamot sedan 2014. Inter-
nationell erfarenhet från ledande 
positioner i privata och publika 
bolag. Internationell Jur. Kand från 
Lunds Universitet. Post Graduate i 
International Trade Law från 
 University of Torino i Italien. 
Övriga uppdrag: Styrelseordförande 
i One CC AB. Styrelseledamot i 
Treberg Holding AB, HAOLAG AB, 
Fuerte Holding AB samt Mastan AB. 

Styrelsesuppleant i Cellares AB, Comera AB, Sun Proof Investment AB 
samt Denteam AB.
Avslutade uppdrag de senaste fem åren: VD och styrelseledamot i 
One Media Holding AB. Styrelseledamot i Talkinghead AB, One Response 
AB samt One Sthlm AB. Styrelsesuppleant i Norddental Laboratorium AB 
samt Lönngården Tandvård AB.
Aktieinnehav: Per dagen för Prospektet äger Håkan Lagerberg indirekt, 
via Mastan AB, 2 629 018 aktier i Bolaget. 

JOHAN BERGDAHL, född 1970
Styrelseledamot i Bolaget sedan 
2014. Styrelseledamot i SDC Distri-
bution AB sedan 2014. Entreprenör 
och ägare till ett flertal bolag inom 
försäljning, IT och fastighet. Examen 
i marknadsekonomi från Nercia 
Business School. 
Övriga uppdrag: Styrelseordförande 
i Local Market Sweden AB samt BR 
Group AB. Styrelseledamot i Comera 
AB, JCC Group AB, Junikvisten 10 AB, 

Rostastrand Holding AB, BR Group Holding AB, BR Group Fastigheter AB 
samt Storgatan Fastigheter AB. 
Avslutade uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i ASP Cloud 
sweden AB, BraData MCP AB, Berg Rosta AB, DGC Örebro, AB Search & 
Find AB, S & F AB, Berg Sverige AB, Skarpnäcks Fastighetsförvaltning AB, 
Hagastrand Holding AB samt Bostadsrättsföreningen Karlsborg Strand.  
Aktieinnehav: Per dagen för Prospektet äger Johan Bergdahl indirekt, 
via Junikvisten 10 AB, 2 629 018 aktier i Bolaget. 

HÅKAN SVANBERG, född 1957
Styrelseledamot i Bolaget sedan 
2014. Styrelseledamot i SDC Distri-
bution AB sedan 2014. Entreprenör 
och ägare till ett flertal bolag inom IT, 
resor och finans. Filosofie Magister 
från Örebro Universitet. 
Övriga uppdrag: VD i Håkan Svan-
berg & Co Utveckling AB. VD och 
styrelseledamot i Nordiska IT Lagret 
AB. Styrelseledamot i K3 Nordic AB, 
K3 Travel AB, Håkan Svanberg & Co 

Health Care AB, Aqua System Sweden AB, Treberg Holding AB, Kontos-
mart AB, Örebro Läktaren AB, Intelligent Marketing Nordic AB, Spintr AB, 
Engelbrekt Finans AB, Engelbrekt Inkasso AB samt Engelbrekt Factoring 
AB. Styrelsesuppleant i Chief Holding AB.
Avslutade uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande Fauna 
Holding AB. Styrelseledamot i Karlsborg Strand AB, Bostadsrätts-
föreningen Karlsborg Strand, Reffekt AB samt Trygga Pengar i Mobilen 
AB. Styrelsesuppleant i Trade Team i Vintrie AB.
Aktieinnehav: Per dagen för Prospektet äger Håkan Svanberg indirekt, 
via Håkan Svanberg & Co Health Care AB, 5 472 649 aktier i Bolaget. 
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THOMAS EKLUND, född 1967
Styrelseledamot i Bolaget sedan 
2016. Rådgivare till Patricia AB 
(Investor AB) och tidigare VD för 
Investor Growth Capital i Europa. 
Lång erfarenhet av investeringar 
och affärsutveckling inom 
hälsovårdsbranschen.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande 
i Swevet-Piab Aktiebolag, i 
BoMill  AB, Swevet AB, Sedana 
Medical AB, Itrim Holding AB, GHP 

Specialty Care AB (publ) samt Swevet Holding AB. Styrelseledamot i 
Boule Diagnostics AB, Biotage AB, Rodebjer Form AB, Bariatric and 
Diabetes Center Ajman AB, Moberg Pharma AB (publ), GHP International 
AB, Neoventa Medical AB, TEDCAP AB, Memira Holding AB samt Eklund 
konsulting AB. 
Avslutade uppdrag de senaste fem åren: VD och styrelseledamot i 
Investor Growth Capital Aktiebolag. Styrelseledamot i Dipylon Medical AB, 
Carmel Pharma Aktiebolag, Aerocrine Aktiebolag, PocketMobile Commu-
nications Aktiebolag, Neoventa Holding Aktiebolag, GHP Specialisttandlä-
karna AB, Affibody Medical AB, Observe Medical International AB samt 
Vårdapoteket i Norden AB. Styrelsesuppleant i Tobii AB, Newron Sweden 
AB, SciBase Intressenter AB, SciBase Holding AB samt SciBase AB.
Aktieinnehav: Per dagen för Prospektet äger Thomas Eklund indirekt, 
via TEDCAP AB, 120 000 aktier i Bolaget. 

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
HÅKAN LAGERBERG, född 1968
Verkställande direktör. Se ovan. 

PER MALMSTRÖM, född 1961
Tillförordnad CFO. Se ovan.

SABINE UHDE, född 1970 
Nordenchef i dotterbolaget SDC Distribution AB (Norden)
Övriga uppdrag: Inga övriga uppdrag
Avslutade uppdrag de senaste fem åren: Inga avslutade uppdrag de
senaste fem åren.
Aktieinnehav: Per dagen för Prospektet äger Sabine Udhe inga aktier i 
Bolaget.  

MARTIN SHIMKO, född 1964
VD i dotterbolaget SwedencareUSA Inc (USA). En bakgrund som manage-
ment trainee från NASSCO och ledningsgruppen i The Bohle Co. Bachelor 
of Secondary Education från University of Michigan och en examen i redo-
visning från University of California LA. 
Övriga uppdrag: Inga övriga uppdrag
Avslutade uppdrag de senaste fem åren: Direktör i SV Distribution, LLC. 
Aktieinnehav: Per dagen för Prospektet äger Martin Shimko 333 000 
aktier i Bolaget.

JOHN LEONARD, född 1965
VD i dotterbolaget InformPet Ltd (Storbritannien). HND Business & 
Finance från Teeside University. 
Övriga uppdrag: Inga övriga uppdrag
Avslutade uppdrag de senaste fem åren: Direktör i Albedo 100 UK Ltd
Aktieinnehav: Per dagen för Prospektet äger John Leonard 33 300 
aktier i Bolaget. Närstående till John Leonard äger per dagen för 
Prospektet ytterligare 33 300 aktier i Bolaget.

HANS PERSSON, född 1951
VD i dotterbolaget SARL Buccosanté (Frankrike). Erfarenhet av internatio-
nell marknadsföring, distribution och försäljning samt 25 års erfarenhet 
av att leda mindre bolag på den franska marknaden. Ingenjörsexamen 
och examen i marknadsekonomi från Lund. 
Övriga uppdrag: Inga övriga uppdrag
Avslutade uppdrag de senaste fem åren: Inga avslutade uppdrag de 
senaste fem åren. 
Aktieinnehav: Per dagen för Prospektet äger Hans Persson 249 750 
aktier i Bolaget.
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REVISORER
Berth-Åke Knutsson, född 1959, är Bolagets revisor och auktoriserad 
revisor från Baker Tilly MLT KB. Berth-Åke omvaldes på årsstämman den 
7 mars 2016 till Bolagets revisor till slutet av årsstämman 2017. 
 Berth-Åke Knutsson är personligt vald till revisor och medlem i bransch-
organisationen FAR. Adressen till nuvarande revisor är Skeppsgatan 9, 
211 11 Malmö. Berth-Åke Knutsson har varit revisor sedan årsstämman 
för räkenskapsåret 2013 som hölls den 24 februari 2014. Dessförinnan 
var den auktoriserade revisorn Ingemar Mikko Bolagets revisor. 

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR AVSEENDE STYRELSEN OCH LEDANDE 
BEFATTNINGSHAVARE 
Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare kan nås via 
Bolagets adress, Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41, 205 
12 Malmö, Sverige. Det föreligger inga familjeband mellan styrelseleda-
möterna eller de ledande befattningshavarna. Ingen styrelseledamot eller 
ledande befattningshavare har dömts i något bedrägerirelaterat mål 
under de senaste fem åren. 

Håkan Svanberg avgick som styrelsesuppleant i The Trade Team i 
Vintrie AB den 30 januari 2015, bolaget försattes i konkurs den 17 april 
2015, konkursen är inte avslutad. Håkan Svanberg avgick vidare som 
styrelseledamot den 2 december 2014 i Reffekt AB, bolaget försattes i 
konkurs den 10 augusti 2015, konkursen är inte avslutad. 

Håkan Lagerberg var styrelseledamot i ONE Sthlm AB när bolaget 
försattes i konkurs den 18 januari 2012, konkursen avslutades den 
20 juni 2013. Håkan Lagerberg avgick som styrelseledamot i One Media 
Holding AB (publ) den 20 februari 2012, bolaget försattes i konkurs den 
24 juli 2012, konkursen avslutades den 16 februari 2015. Håkan Lager-
berg avgick vidare som styrelsesuppleant i Lönngårdens Tandvård AB 
den 8 maj 2015, bolaget försattes i konkurs den 16 december 2015, 
konkursen är inte avslutad.

Utöver detta har ingen av ovanstående personer under de senaste 
fem åren varit inblandade i någon konkurs, likvidation eller konkurs-
förvaltning. Inte heller finns det någon anklagelse och/eller sanktion 
utfärdad av myndighet eller yrkessammanslutning mot någon av dessa 
personer och ingen av dessa har förbjudits av domstol att ingå som ett 
bolags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller att ha ledande 
eller övergripande funktioner hos ett bolag under de senaste fem åren. 
Ett konsultavtal föreligger mellan Per Malmström Consulting AB, som är 
närstående till Per Malmström, och Swedencare. Hans Persson har sålt 
aktier i SARL Buccosanté, John Leonard har sålt aktier i Informpet Ltd 
och Martin Shimko har sålt andelarna i SV Distribution LLC, numera 
SwedencareUSA Inc. till Swedencare. Utöver ovanstående har ingen 
styrelseledamot och ledande befattningshavare köpt tillgångar från eller 
sålt tillgångar till Swedencare eller dess dotterbolag.

Det föreligger ingen potentiell intressekonflikt hos någon av styrelse-
ledamöterna eller de ledande befattningshavarna, dvs. ingen styrelsele-
damot eller ledande befattningshavare har något privat intresse som kan 
stå i strid med Bolagets intressen. Att vissa av styrelseledamöterna och 
de ledande befattningshavarna har ekonomiska intressen i Bolaget 
genom aktieinnehav framgår av uppräkningen ovan. För information om 
vissa närståendetransaktioner mellan Swedencare och styrelseledamö-
ter eller ledande befattningshavare, se ”Transaktioner med närstående” 
i avsnittet ”Legala frågor och kompletterande information”. För informa-
tion om befattningshavares avgångsvederlag, se ”Avtal om ersättningar 
efter avslutat uppdrag” i avsnittet ”Bolagsstyrning”. Ingen av ovan 
nämnda styrelseledamöter eller ledande befattningshavare har ingått 
avtal med Bolaget eller med något av dess dotterbolag om förmåner efter 
uppdragets avslutande, utöver vad som annars framgår i detta Prospekt.
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LAGSTIFTNING, BOLAGSORDNING M.M.
Bolaget bildades i Sverige och är ett publikt aktiebolag som regleras av 
svensk lagstiftning, främst genom den svenska aktiebolagslagen 
(2005:551). Bolagets aktier är inte upptagna till handel på en reglerad 
marknad och Bolaget omfattas därför inte formellt av Svensk kod för 
bolagsstyrning. Svensk kod för bolagsstyrning behöver i dagsläget inte 
tillämpas av bolag vars aktier är noterade på First North. Bolaget följer 
tillämpliga regler i aktiebolagslagen, de regler och rekommendationer 
som följer av Bolagets kommande notering på NASDAQ First North samt 
god sed på aktiemarknaden.

Förutom lagstiftning samt regler och rekommendationer är det 
bolagsordningen som ligger till grund för styrningen av Bolagets verk-
samhet. Bolagsordningen anger bland annat var styrelsen har sitt säte, 
verksamhetsinriktning, gränser avseende aktiekapital och antal aktier 
och förutsättningar för att delta vid bolagsstämma. Den senast registre-
rade bolagsordningen beslutades vid årsstämman den 7 mars 2016. 
Bolagsordningen finns återgiven i sin helhet under avsnitt 
”Bolagsordning”.

BOLAGSSTÄMMAN
Aktieägarnas inflytande i Bolaget utövas vid bolagsstämman som är 
Bolagets högsta beslutande organ. Vid bolagsstämman beslutar aktie-
ägarna i centrala frågor såsom ändring av bolagsordningen, fastställande 
av resultat- och balansräkningar, eventuell utdelning och andra disposi-
tioner av resultatet, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verk-
ställande direktören, antal styrelseledamöter och eventuella styrelse-
suppleanter samt antal revisorer och eventuella revisorssuppleanter, val 
av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt av revisor 
och eventuella revisorssuppleanter och fastställande av arvode till 
styrelse och revisor.

Enligt Bolagets bolagsordning ska kallelse till bolagsstämma ske 
genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webb-
plats, www.swedencare.se. Vid tidpunkten för kallelse ska information 
om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. Rätt att delta på 
bolagsstämma har aktieägare som är införd i Bolagets aktiebok fem 
vardagar före stämman samt anmäler sitt deltagande till Bolaget senast 
den dag som anges i kallelsen till stämman. Om kallelsen inte anger 
någon sista dag för anmälan, är anmälan inget krav för att delta i bolags-
stämman. Om en aktieägare vill ha med sig biträden vid bolagsstämman 
ska antalet biträden (högst två) anges i anmälan. Varje aktie berättigar till 
en röst och varje röstberättigad får vid bolagsstämma rösta för det fulla 
antalet av honom eller henne ägda och företrädda aktier utan begräns-
ning i rösträtten.

Kallelser, protokoll och kommunikéer från bolagsstämmor kommer 
från och med Bolagets notering på First North att finnas tillgängliga på 
Bolagets webbplats, www.swedencare.se.

ÄNDRING AV AKTIEÄGARNAS RÄTTIGHETER
Bolagsstämman har möjlighet att fatta beslut om ändring av bolagsord-
ningen, vilket kan medföra ändringar av aktieägarnas rättigheter. I aktie-
bolagslagen uppställs vissa majoritetskrav för att sådana beslut vid 
bolagsstämman ska äga giltighet.

Om ett beslut om ändring av bolagsordningen medför att aktie-
ägarnas rätt till Bolagets vinst eller övriga tillgångar minskas genom att 

syftet för Bolagets verksamhet helt eller delvis ska vara annat än att ge 
vinst till aktieägarna, eller annars medför att rättsförhållandet mellan 
aktier rubbas, krävs att beslutet biträds av samtliga närvarande aktieä-
gare samt att dessa tillsammans företräder mer än nio tiondelar av samt-
liga aktier i Bolaget.

Om ett beslut om ändring av bolagsordningen medför att det antal 
aktier för vilka aktieägarna får rösta vid bolagsstämman 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 vid stämman.

De ovan nämnda majoritetskraven gäller dock inte om ett beslut 
biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgiva 
rösterna som de aktier som är företrädda 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 dess 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.

STYRELSEN
Enligt Swedencares bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och 
högst sju ledamöter med högst två suppleanter. Ledamöter väljs årligen 
på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. Någon 
begränsning för hur länge en ledamot får sitta finns inte. Bolagets 
styrelse består för närvarande av ledamöterna Per Malmström (styrelse-
ordförande), Håkan Lagerberg, Johan Bergdahl, Håkan Svanberg och 
Thomas Eklund vilka utsågs vid årsstämman den 7 mars 2016. Informa-
tion om styrelsemedlemmarna återfinns under avsnittet ”Styrelse, 
Koncernledning och Revisor”. 

Enligt aktiebolagslagen har styrelsen det övergripande ansvaret för 
Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheter. 
Styrelsen ska fortlöpande bedöma Bolagets ekonomiska situation och se 
till att Bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsför-
valtningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på 
ett betryggande sätt. Ordföranden har ett särskilt ansvar att leda styrel-
sens arbete och se till att styrelsen fullgör sina lagstadgade uppgifter. 

Styrelsen har meddelat instruktioner för när och hur sådana uppgif-
ter som behövs för styrelsens fortlöpande bedömning av Bolagets ekono-
miska situation ska samlas in och rapporteras till styrelsen. 

STYRELSENS ARBETSORDNING
Styrelsen har upprättat en arbetsordning som ska utvärderas, uppdate-
ras och fastställas årligen. Om styrelsen inom sig upprättar utskott ska 
det av arbetsordningen framgå vilka arbetsuppgifter och vilken beslutan-
derätt styrelsen har delegerat till utskott samt hur utskotten ska rappor-
tera till styrelsen.

Bolagsstyrning
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REVISIONS- OCH ERSÄTTNINGSUTSKOTT
Bestämmelser om inrättande av revisionsutskott återfinns i aktiebolags-
lagen och Svensk kod för bolagsstyrning och bestämmelser om ersätt-
ningsutskott återfinns i Svensk kod för bolagsstyrning. Bestämmelserna i 
aktiebolagslagen omfattar i detta avseende endast bolag vars aktier är 
upptagna till handel på en reglerad marknad och som angetts ovan är 
Bolaget inte skyldigt att tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning. Styrelsen 
har gjort bedömningen att det mot bakgrund av verksamhetens omfatt-
ning och Bolagets storlek i dagsläget inte är motiverat att inrätta 
särskilda kommittéer avseende revisions- och ersättningsfrågor utan 
dessa frågor behandlas inom styrelsen.

ERSÄTTNING TILL STYRELSEN
Ersättning till styrelsen fastställs av bolagsstämman. Inget styrelsearvode 
utgick under 2015. Årsstämman den 7 mars 2016 beslutade att styrel-
searvode ska utgå med 70 000 SEK till envar av styrelseledamöterna 
förutom Håkan Lagerberg (som är anställd som verkställande direktör i 
Bolaget och inte erhåller något styrelsearvode).

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN
Verkställande direktören ansvarar för den löpande förvaltningen. Åtgär-
der som med hänsyn till omfattningen och arten av Bolagets verksamhet 
är av osedvanligt slag eller stor betydelse faller utanför den löpande 
förvaltningen och ska därför beredas och föredras styrelsen för beslut. 
Verkställande direktörens arbete och roll samt arbetsfördelning mellan 
styrelsen och verkställande direktören framgår av en av styrelsen fast-
ställd skriftlig VD-instruktion. Styrelsen utvärderar löpande verkställande 
direktörens arbete.

ERSÄTTNINGAR OCH ÖVRIGA FÖRMÅNER UNDER 2015
I nedanstående tabell anges de belopp som har betalts ut i ersättning till 
medlemmar av styrelsen och ledande befattningshavare (inklusive even-
tuella villkorade eller uppskjutna ersättningar och dylikt) samt eventuella 
naturaförmåner som Bolaget eller dess dotterbolag beviljat dessa för 
tjänster som utförts åt Swedencare, oavsett i vilken egenskap tjänsterna 
har utförts och oavsett vem som har utfört tjänsten. Inget styrelsearvode 
har utgått under 2015. Nedan redovisat arvode till styrelseledamöter 
avser ersättning i egenskap av ledande befattningshavare eller för 
konsulttjänster.

ERSÄTTNING TILL REVISOR
Vid årsstämman den 7 mars 2016 beslutades att ersättning till revisorn 
ska utgå enligt godkänd räkning. Under 2015 utgick ersättning till 
 Bolagets revisor med 139 713 SEK, varv 14 548 SEK avsåg andra 
uppdrag än revisionsarvode.

AVTAL OM ERSÄTTNINGAR EFTER AVSLUTAT UPPDRAG
Ingen person i bolagsledningen har en uppsägningstid som överstiger 
sex månader, oberoende av om uppsägning görs av Bolaget eller den 
anställde. Tre av de ledande befattningshavarna, dock ej verkställande 
direktören, har enligt respektive anställningsavtal rätt till avgångsveder-
lag motsvarande två årslöner för det fall att respektive arbetsgivare säger 
upp anställningsavtalet med dem före den 31 december 2017. Om 
uppsägning sker därefter har de rätt till avgångsvederlag motsvarande 
en årslön. Bolaget härutöver 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. Det finns inga upplupna belopp för pensioner eller liknande 
förmåner.

Ersättning i SEK Grundlön/arvode Rörlig ersättning Övriga förmåner Pensionskostnad Totalt

Per Malmström (via Per Malmström Consulting 
AB för tillhandahållna konsulttjänster) 393 603 – – – 393 603

Håkan Lagerberg (verkställande direktör) 720 000 – 72 000 108 000 900 000

Håkan Svanberg – – – – –

Johan Bergdahl – – – – –

Övriga ledande befattningshavare (4 personer) 4 384 000 300 000 263 000 396 200 5 343 200

Övriga förmåner avser huvudsakligen bilförmåner.
Rörlig ersättning avser kontant rörlig ersättning i förhållande till uppsatta mål.
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AKTIER OCH AKTIEKAPITAL 
Swedencares bolagsordning är antagen på årsstämman den 7 mars 
2016. Enligt bolagsordningen ska aktiekapitalet vara lägst 500 000 SEK 
och högst 2 000 000 SEK fördelat på lägst 10 000 000 aktier och högst 
40 000 000 aktier. Aktiekapitalet i Swedencare uppgår för närvarande till 
646 575 SEK, fördelat på 12 931 500 aktier med ett kvotvärde om 
0,05 SEK. Aktierna är av samma aktieslag med lika röstvärde samt 
medför lika rätt till andel i Swedencares tillgångar och resultat. Samtliga 
aktier är till fullo betalda och denominerade i SEK. Bolaget innehar inga 
egna aktier. Swedencare är, i enlighet med avstämningsförbehåll i 
 bolagsordningen, anslutet till Euroclears kontobaserade värdepappers-
system, varför inga fysiska aktiebrev utfärdas. Förestående nyemission 
kommer, vid full anslutning till Erbjudandet, medföra att aktiekapitalet i 
 Swedencare ökar från 646 575 SEK till 769 775 SEK och att antalet 
aktier ökar från 12 931 500 aktier till 15 395 500 aktier genom emission 
av högst 2 464 000 aktier med ett kvotvärde om 0,05 SEK per aktie, 
vilket motsvarar en ökning om cirka 19,1%. För befintliga aktieägare 
som inte deltar i nyemissionen innebär detta en utspädning om cirka 
19,1%. Dessa siffror avser antalet aktier efter Erbjudandet och nyttjande 
av full Utökning.

VISSA RÄTTIGHETER KOPPLADE TILL AKTIERNA 
Aktierna i Swedencare har utgivits i enlighet med aktiebolagslagen 
(2005:551) och ägarnas rättigheter förknippade med aktierna kan 
endast ändras i enlighet med de förfaranden som anges i denna lag. Det 
föreligger inga begränsningar i aktiens överlåtbarhet. Bolagets aktie är 
inte heller föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, 
 inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Bolagets aktier har inte varit föremål 
för offentligt uppköpserbjudande under innevarande eller föregående 
räkenskapsår. Aktierna ger lika rätt till andel i Bolagets tillgångar, resultat 
och eventuellt överskott vid likvidation. Beslutar Bolaget att genom 
kontant- eller kvittningsemission ge ut nya aktier, teckningsoptioner eller 
konvertibler har aktieägarna företrädesrätt till teckning i förhållande till 
det antal aktier de förut äger. Det finns dock inga bestämmelser i 
 Bolagets bolagsordning som begränsar möjligheten att, i enlighet med 
bestämmelserna med aktiebolagslagen, emittera nya aktier, tecknings-
optioner eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 

UTDELNING OCH UTDELNINGSPOLICY 
Swedencare har som långsiktig ambition att lämna utdelning till aktie-
ägarna. Styrelsen har dock beslutat att prioritera tillväxt genom förvärv av 
företag och/eller rättigheter kopplade till kompletterande produkter. 
Ambitionen är att senast 2020 uppnå en omsättning överstigande 
200 MSEK. Styrelsen avser att återkomma avseende utdelningspolicyn 
när ambitionen om en årlig omsättning överstigande 200 MSEK 
uppnåtts. Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman och utbeta-
las genom Euroclear Swedens försorg. 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 konsolide-
ringsbehov, 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 den av bolagsstämman fastställda avstämningsdagen för 
utdelningen är registrerad som innehavare av aktier i den av Euroclear 
Sweden förda aktieboken. Om aktieägare inte kan nås genom Euroclear 
Sweden kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget avseende utdelnings-
beloppet och begränsas i tiden endast genom regler om tioårig preskrip-
tion. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet Swedencare. Varken 
aktiebolagslagen eller Swedencares bolagsordning innehåller några 
restriktioner avseende rätt till utdelning till aktieägare utanför Sverige. 
Utöver eventuella begränsningar som följer av bank- eller clearingsystem 
i berörda jurisdiktioner, sker utbetalning till sådana aktieägare på samma 
sätt som till aktieägare med hemvist i Sverige. För aktieägare som är 
begränsat skattskyldiga i Sverige utgår dock normalt svensk kupong-
skatt, se avsnittet ”Vissa skattefrågor i Sverige”. 

AKTIEKAPITALETS UTVECKLING 
Swedencares aktiekapital och antalet aktier har sedan bildandet föränd-
rats enligt tabellen nedan.

Aktiekapital och ägarförhållanden

Registrerat Förändring Ökning av 
aktiekapital (SEK)

Aktiekapital (SEK) Förändring av
antal aktier

Totalt antal aktier Kvotvärde

1993 Nybildning 50 000 50 000 +500 500 100

1999 Nyemission 27 400 77 400 +274 774 100

1999 Fondemission 22 600 100 000 +226 1 000 100

2002 Nyemission 11 000 111 000 +110 1 110 100

2015 Split 1:10 000 0 111 000 +11 098 890 11 100 000 0,01

2016 Apportemission 18 315 129 315 +1 831 500 12 931 500 0,01

2016 Fondemission 517 260 646 575 0 12 931 500 0,05

I tabellen ovan framgår det att Bolaget under 2016 genomförde en apportemission där antalet aktier ökade med mer än 10 % av det befintliga antalet 
aktier. De aktier som utgavs i denna apportemission utgjorde betalning för de tre återförsäljningsbolag som förvärvades i början av 2016. 
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BEMYNDIGANDE 
Årsstämman den 7 mars 2016 beslutade att bemyndiga styrelsen att 
fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvi-
kelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av aktiekapita-
let med högst 250 000 SEK genom nyemission av högst 5 000 000 
aktier. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier med avvikelse 
från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, 
kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1–3 och 5 
aktiebolagslagen. Emissionerna ska ske till marknadsmässig tecknings-
kurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekom-
mande fall. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner 
enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna 
aktierna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med 
avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om 
apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att 
Bolaget ska kunna emittera aktier, i samband med att Bolagets aktier ska 
tas upp till handel på NASDAQ First North samt i samband med förvärv 
av bolag eller rörelser.

CENTRAL VÄRDEPAPPERSFÖRVARING 
Swedencares bolagsordning innehåller ett s.k. avstämningsförbehåll och 
Bolagets aktier är anslutna till det elektroniska värdepapperssystemet 
med Euroclear Sweden (Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stock-
holm) som central värdepappersförvarare. Aktierna är registrerade på 
person. Inga aktiebrev har utfärdats för aktierna eller kommer att 
 utfärdas för de nya aktierna. ISIN-koden för aktierna i Swedencare är 
SE0008294078.

OPTIONSPROGRAM 
Bolaget har inget utestående optionsprogram. 

HANDEL PÅ FIRST NORTH 
Swedencares styrelse har fattat beslut om att ansöka om att Bolagets 
aktier ska tas upp till handel på First North. Remium kommer att agera 
Certified Adviser för Swedencare. Första handelsdag beräknas bli 
omkring den 14 juni 2016. Remium ägde inga aktier i Swedencare per 
den 20 maj.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Ägarförhållandena i Swedencare per den 18 maj 2016 samt efter Erbjudandet och eventuell Utökning framgår av nedanstående tabell:

Ägande före Erbjudandet Ägande efter Erbjudandet Ägande efter Erbjudandet
vid full Utökning

Aktier Röster Kapital Aktier Röster Kapital Aktier Röster Kapital

Håkan Svanberg & Co Health Care AB 5 472 649 42,3% 42,3% 5 472 649 36,3% 36,3% 5 472 649 35,5% 35,5%

Mastan AB 2 629 018 20,3% 20,3% 2 629 018 17,4% 17,4% 2 629 018 17,1% 17,1%

Junikvisten 10 AB 2 629 018 20,3% 20,3% 2 629 018 17,4% 17,4% 2 629 018 17,1% 17,1%

Adrian Hollands 1 122 210 8,7% 8,7% 1 122 210 7,4% 7,4% 1 122 210 7,3% 7,3%

Martin Shimko 333 000 2,6% 2,6% 333 000 2,2% 2,2% 333 000 2,2% 2,2%

Hans Persson 249 750 1,9% 1,9% 249 750 1,7% 1,7% 249 750 1,6% 1,6%

Börje Ekholm 129 315 1,0% 1,0% 222 172 1,5% 1,5% 222 172 1,4% 1,4%

Per Malmström Consulting AB 120 000 0,9% 0,9% 120 000 0,8% 0,8% 120 000 0,8% 0,8%

Thomas Eklund1) 120 000 0,9% 0,9% 205 714 1,4% 1,4% 205 714 1,3% 1,3%

Olivia O'Shiel 59 940 0,5% 0,5% 59 940 0,4% 0,4% 59 940 0,4% 0,4%

John Leonard 33 300 0,3% 0,3% 33 300 0,2% 0,2% 33 300 0,2% 0,2%

Susan Leonard 33 300 0,3% 0,3% 33 300 0,2% 0,2% 33 300 0,2% 0,2%

Nya Aktieägare – – – 1 964 429 13,0% 13,0% 2 285 429 14,8% 14,8%

Totalt 12 931 500 100,0% 100,0% 15 074 500 100,0% 100,0% 15 395 500 100,0% 100,0%
1) Privat och genom bolag
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BOLAGSORDNING FÖR SWEDENCARE AB (PUBL) (556470-3790)

1. Firma 
Bolagets firma är Swedencare AB (publ). Bolaget är publikt.

2. Styrelsens säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Malmö kommun.

3. Verksamhet 
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att direkt eller indirekt 
bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av produkter inom området 
djurhälsovård och förebyggande tandvård samt därmed förenlig 
verksamhet. 

4. Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 
kronor.

5. Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

6. Räkenskapsår 
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. 

7. Styrelsen 
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst två 
suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma 
för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

8. Revisor 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och 
högst två revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

9. Årsstämma 
På årsstämma ska följande ärenden förekomma:
 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en (1) eller två (2) justeringsmän
 4. Godkännande av dagordning
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6.  Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i 

förekommande fall, koncernredovisning och 
koncernrevisionsberättelse

 7. Beslut om
a)  fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i före-

kommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b)  dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen
c)  ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den 

verkställande direktören
 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
 9. Val till styrelsen och av revisorer
10.  Annat ärende, som ska tas upp på årsstämma enligt aktiebolags-

lagen (2005:551) eller bolagsordningen.

10. Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i post- och inrikes 
tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska 
information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industi. Kallelsen 
ska genast och utan kostnad för mottagaren skickas med post till de 
aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där 
fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfär-
das tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till 
annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast 
två veckor före stämman.

11. Föranmälan
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, ska dels 
vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken 
avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan 
till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sist-
nämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, 
midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än 
femte vardagen före stämman. Om kallelsen inte anger någon sista dag 
för anmälan, är anmälan inget krav för att delta i bolagsstämman. Om en 
aktieägare vill ha med sig biträden vid bolagsstämman ska antalet biträ-
den (högst två) anges i anmälan.

12. Avstämningsförbehåll 
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt 
lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

____________________

Bolagsordning antagen vid bolagsstämma den 7 mars 2016.

Bolagsordning
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ALLMÄNT
Swedencare AB (publ), 556470-3790, bildades i Sverige den 30 juni 
1993 och registrerades vid Bolagsverket den 8 juli 1993. Bolaget är 
publikt. Bolagets nuvarande firma registrerades av Bolagsverket den 
4 april 2016. Bolagets associationsform är aktiebolag och dess verksam-
het regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen har sitt säte och 
Bolaget har sin hemvist i Malmö kommun, Skåne. Gällande bolagsord-
ning antogs på årsstämman den 7 mars 2016.

KONCERNSTRUKTUR 
Swedencare är moderbolag i en koncern med fyra helägda svenska och 
utländska dotterbolag. Dotterbolagen är SDC Distribution AB (Sverige), 
SwedencareUSA Inc. (tidigare SV Distribution LLC) (USA), SARL Bucco-
santé (Frankrike) och Informpet Ltd. (Storbritannien).

VÄSENTLIGA AVTAL
Nedan följer en sammanfattning av väsentliga avtal som Swedencare 
ingått samt andra avtal som Swedencare ingått och som innehåller 
någon rättighet eller skyldighet som är av väsentlig betydelse för 
Swedencare (i båda fallen med undantag för avtal som ingåtts i den 
löpande affärsverksamheten).

Då Swedencares verksamhet består i att utveckla, marknadsföra 
och sälja produkter till husdjursmarknaden utgörs de viktigaste avtalen 
av distributionsavtalen.

Historiskt sett har Swedencares försäljning skötts av lokala återför-
säljare på ett stort antal marknader. Sedan dotterbolaget SDC Distribu-
tion AB etablerades och de tre utländska dotterbolagen, SwedencareUSA 
Inc., SARL Buccosanté och Informpet Ltd, förvärvades räknar Sweden-
care med att större delen av försäljningen ska ske via dotterbolagen.

Distributionsavtal
Swedencares viktigaste återförsäljare historiskt sett är, som nämnts 
ovan, numera dotterbolag till Bolaget men därutöver använder sig 
 Bolaget även av lokala återförsäljare på flera marknader.

Återförsäljarna har i regel en exklusiv rätt att sälja de i avtalen 
angivna produkterna samt en exklusiv rätt att använda Bolagets varu-
märke tillsammans med produkterna på sina respektive territorier. Distri-
butionsavtalen innehåller åtaganden avseende minimivolymer, vanligtvis 
under de tre första åren. Distributionsavtalen löper ofta med en automa-
tisk förlängning om 1 – 3 år efter den inledande avtalsperioden.

Tillverknings- och leverantörsavtal
Bolaget köper in ingredienser till produkterna från leverantörer. Leveran-
törerna skickar ingredienserna till någon av de kontrakttillverkare som 
Bolaget kontrakterar för tillverkning av produkterna. De flesta inköpen 
och leveranserna sker med inköps- eller beställningsorder.

Kreditavtal
Bolaget har en outnyttjad kontokredit hos Svenska Handelsbanken AB på 
2 500 000 SEK. Kredittiden gäller från och med den 31 december 2014 
och kan förlängas som längst till och med den 31 december 2016. 

Bolaget har vidare tecknat två tidsbundna krediter om totalt 
9 800 000 SEK med rörlig ränta i Svenska Handelsbanken AB. Krediter-
nas slutbetalningsdag är den 30 december 2016. 

Bolaget har tre uttagna företagsinteckningar på totalt 
1 100 000 SEK. Samtliga företagsinteckningar är elektroniska pantbrev. 
Företagsinteckningarna är inte pantsatta.

Ägarna till Huvudägarna (HAOLAG AB, ägare till Mastan AB, JCC 
Group AB, ägare till Junikvisten 10 AB och Håkan Svanberg & Co Utveck-
ling AB, ägare till Håkan Svanberg & Co Health Care AB), har ingått ett 
generellt borgensåtagande såsom för egen skuld för Bolagets förpliktel-
ser gentemot Svenska Handelsbanken AB, Stadshypotek AB och 
Handelsbanken Finans AB. Borgensåtagandet gäller för Bolagets 
 nuvarande och framtida förpliktelser gentemot angivna kreditgivare.

Hyresavtal
Swedencare hyr en kontorslokal belägen i Medeon Science Park på Per 
Albin Hanssons väg 41 i Malmö av Medeon Fastigheter AB. Hyresavtalet 
löper på bestämd tid från den 1 november 2014 till den 31 oktober 
2017. Om inte hyresavtalet sägs upp minst nio månader innan hyrespe-
riodens utgång förlängs det med tre år. När hyresavtalet ingicks uppgick 
hyresbeloppet till 198 000 SEK per år med rätt för hyresvärden att höja 
det årliga hyresbeloppet med 2 % beräknat på föregående års hyra. 
Swedencare ersätter hyresvärden för fastighetsavgift med 11 220 SEK 
per år. Enligt ett tilläggshyresavtal ingånget den 1 april 2015 förhyrs 
ytterligare yta för kontorsrum på samma adress som nämnts ovan för en 
kostnad om 36 000 SEK per år med en höjning om 3 % varje år. 

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER 
Bolagets patentportfölj består av en patentfamilj för en uppfinning 
benämnd ”Oralt preparat som innehåller alg för minskning av plack och 
tandsten”, som har beviljats i ett flertal länder, däribland Sverige, Finland, 
Danmark, Norge, Storbritannien, USA, Frankrike och Japan och är under 
ansökningsstadium i Brasilien. Bolaget har inte patentskydd på alla de 
marknader som av Bolaget bedömts som väsentliga. Bolaget har 
upptäckt att ett bolag i Sverige utnyttjar den enligt patentet beskrivna 
algen Ascophyllum nodosum för framställning av ett munvårdspreparat 
för hund och katt. Bolaget har vidtagit rättsliga åtgärder mot 
intrångsgöraren.

Bolaget innehar ett stort antal varumärken globalt, däribland varu-
märket PRODEN PLAQUEOFF som är väsentligt för Bolagets verksamhet. 
Bolaget har distribution i länder där varumärket PRODEN PLAQUEOFF 
inte är registrerat, men varumärkesskyddet omfattar bland annat viktiga 
marknader som EU, Norge, USA och Japan. Bolaget har därutöver 
 pågående ansökningar för sin nya företagslogotyp. Vad gäller Bolagets 
företagsnamn SWEDENCARE är det skyddat i ett antal länder, dock inte i 
samtliga länder där distribution förekommer. 

Bolaget innehar ett stort antal domännamn, däribland  
www.swedencare.se, www.swedencare.com, www.plaqueoff.se 
och www.plaqueoff.com.

Legala frågor och kompletterande information
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FÖRSÄKRINGAR
Styrelsen bedömer att Swedencare har ett tillfredsställande försäkrings-
skydd med hänsyn till den verksamhet som Bolaget bedriver.

TVISTER OCH RÄTTSLIGA PROCESSER 
Bolaget är inte och har under de senaste 12 månaderna inte varit part i 
något rättsligt förfarande eller skiljeförfarande som fått eller kan komma 
att få betydande effekter på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet. 
Styrelsen för Bolaget har inte kännedom om någon omständighet som 
skulle kunna föranleda något sådant förfarande av betydande omfattning 
för Bolaget eller Koncernen.

Det noteras dock att Bolaget under de senaste 12 månaderna vid 
flertalet tillfällen varit involverat i tvister med företag som Bolaget menar 
gör intrång i dess patent. Av de tvister som alltjämt är pågående har 
Bolaget nyligen anhängiggjort en tvist vid domstol. Bolaget har lämnat in 
en ansökan om stämning vid Stockholms tingsrätt avseende patentin-
trång i Bolagets patent i Sverige. 

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE 
Sedan 2014 har Per Malmström Consulting AB tillhandahållit Sweden-
care konsulttjänster. Uppdraget är pågående. Fram till och med mars 
2016 har Bolagets kostnad för konsulttjänsterna uppgått till en total 
summa av 1 084 528 SEK exklusive moms. Per Malmström Consulting 
AB ägs av Per Malmström, som är styrelseordförande i Bolaget.

Under 2015 tillhandahöll Comera AB konsulttjänster till Bolaget till 
en total summa av 156 250 SEK exklusive moms. Comera AB ägs 
 indirekt av Bolagets styrelseledamot Johan Bergdahl.

Under 2014 och 2015 har One Contact SL tillhandahållit Sweden-
care marknadsföringstjänster till en total summa av 849 076,80 SEK 
exklusive moms. One Contact SL ägs indirekt till 33 % av Bolagets VD 
och styrelseledamot Håkan Lagerberg. 

I början på 2016 förvärvade Bolaget dotterbolagen SARL Bucco-
santé, SwedencareUSA Inc. (tidigare SV Distribution LLC), och Informpet 
Ltd. Köpeskillingen för aktierna i dotterbolagen bestod dels av en kontant 
ersättning och dels av en nyemission varigenom säljarna av de nämnda 
dotterbolagen, numera aktieägare i Swedencare, tilldelades aktier i 
Swedencare.

Som närmare redogörs för under avsnittet ”Kreditavtal” ovan, har 
ägarna till Huvudägarna (HAOLAG AB, ägare till Mastan AB, JCC Group 
AB, ägare till Junikvisten 10 AB och Håkan Svanberg & Co Utveckling AB, 
ägare till Håkan Svanberg & Co Health Care AB), har ingått ett generellt 

borgensåtagande såsom för egen skuld för Bolagets förpliktelser gente-
mot Svenska Handelsbanken AB, Stadshypotek AB och Handelsbanken 
Finans AB. Borgensåtagandet gäller för Bolagets nuvarande och framtida 
förpliktelser gentemot angivna kreditgivare.

Bolaget har tidigare haft en fordran på den tidigare majoritetsaktie-
ägaren Treberg Holding AB, som indirekt ägdes av merparten av Bolagets 
styrelseledamöter. Fordran uppgick per den 31 december 2015 till 
8 737 682 SEK. Lånet återbetalades genom kvittning mot den utdelning 
som beslutades på årsstämman den 7 mars 2016.

LOCK-UP-AVTAL 
Huvudägarna (Håkan Svanberg & Co Health Care AB, Mastan AB och 
Junikvisten 10 AB) har förbundit sig att inte utan skriftligt medgivande 
från Remium avyttra aktier i Swedencare förrän minst tolv månader 
förflutit från första handelsdag. I åtagandet innefattas att aktieägarna inte 
får utbjuda, sälja, träffa avtal om försäljning, låna ut, pantsätta, eller på 
annat sätt överlåta eller upplåta aktier eller värdepapper som berättigar 
till teckning eller utbyte mot aktier i Swedencare, eller sluta avtal om 
swap eller träffa någon annan uppgörelse som är ägnad att till annan 
överföra de ekonomiska konsekvenserna av innehavet av aktier eller 
värdepapper som kan utbytas mot eller ge upphov till aktier i 
Swedencare.

TECKNINGSFÖRBINDELSER
Teckningsförbindelser har lämnats motsvarande 73,2  % av Erbjudandet. 
I tabellen nedan redovisas de parter som har lämnat tecknings-
förbindelser med Bolaget avseende Erbjudandet. Lämnade tecknings-
förbindelser omfattar endast Erbjudandet och såldes inte Utökningen. 
Någon ersättning till de som lämnat teckningsförbindelser utgår ej. 
 Teckningsförbindelserna ingicks i maj 2016. Inga kontanta medel eller 
andra tillgångar har pantsatts och ingen annan säkerhet har tillhanda-
hållits för att säkerställa åtagandena. Parter som har angivit tecknings-
förbindelser kan ha ett intresse i att Erbjudandet genomförs 
framgångsrikt.

AKTIEÄGARAVTAL M.M.
Såvitt styrelsen känner till finns det inga aktieägaravtal eller andra över-
enskommelser mellan Swedencares aktieägare som syftar till gemen-
samt inflytande över Bolaget. Såvitt styrelsen känner till finns inte heller 
några andra överenskommelser eller motsvarande som kan komma att 
leda till att kontrollen över Bolaget förändras.

Teckningsåtaganden1)

Namn Teckningsåtagande (MSEK)
Procentuell andel 

av Erbjudandet

Procentuell andel 
av Erbjudandet 

med full Övertilldelning Adress

Zimbrine Holding B.V 10 33,3% 29,0% PO BOX 1791, 1000 BT Amsterdam, NL
Granit Fonder AB 2,5 8,3% 7,2% Grev Turegatan 14,114 46 Stockholm

Humle Kapitalförvaltning AB 
(För kunds räkning) 1,5 5,0% 4,3% Biblioteksgatan 29, 6 TR

Thomas Eklund 1,2 4,0% 3,5% Verdandivägen 5, 131 46 Nacka

Övriga2) 6,76 22,5% 19,6%

Totalt 21,96 73,2% 63,7%
1) Teckningsåtagandena har ej något samband med eventuellt nuvarande aktieinnehav i Bolaget och teckningsåtagandena sker därmed ej pro-rata.
2) Innefattar totalt 13 juridiska och fysiska personer där samtliga lämnat teckningsförbindelser som understiger 5 % av Erbjudandets storlek. Ingen av dessa 13 juridiska och fysiska personer tillhör Bolagets ledande 

 befattningshavare.
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RÅDGIVARE
Vid Erbjudandet bistår Remium som finansiell rådgivare. Remium har i 
egenskap av finansiell rådgivare ekonomiska intressen i Swedencare 
bestående i den ersättning Remium kan erhålla vid genomförd notering. 
Remium bedriver värdepappersrörelse vilket bland annat innefattar 
transaktioner för egen och kunds räkning i värdepapper och andra finan-
siella instrument. Remium kan, i värdepappersrörelsen, komma att 
handla med eller ta position i värdepapper som direkt eller indirekt är 
knutna till Bolaget. Vid Erbjudandet bistår Aktieinvest FK AB som emis-
sionsinstitut. Aktieinvest har i egenskap av emissionsinstitut ekonomiska 
intressen i Swedencare bestående i den ersättning Aktieinvest kan 
erhålla vid genomförd notering. Aktieinvest bedriver värdepappersrörelse 
vilket bland annat innefattar transaktioner för egen och kunds räkning i 
värdepapper och andra finansiella instrument. Aktieinvest kan, i värde-
pappersrörelsen, komma att handla med eller ta position i värdepapper 
som direkt eller indirekt är knutna till Bolaget. Advokatfirman Lindahl 
agerar legal rådgivare i samband med Erbjudandet.

HANDLINGAR INFÖRLIVADE GENOM HÄNVISNING
Följande handlingar avseende Bolaget, vilka tidigare har publicerats, 
införlivas i sin helhet via hänvisning och utgör del av prospektet:

 ● Resultaträkningen (sid. 2), balansräkningen (sid. 3–4), beskrivningen 
av redovisningsprinciperna (sid. 5), de övriga noterna (sid. 6–7) samt 
revisionsberättelsen (sid. 8) från Swedencares årsredovisning för 
räkenskapsåret 2014

 ● Koncernresultaträkningen (sid. 3), koncernbalansräkningen (sid. 4–5), 
koncernkassaflödesanalysen (sid. 6), beskrivningen av redovisnings-
principerna (sid. 11–13), de övriga noterna (sid. 14-21) samt 
 revisionsberättelsen (sid. 22) från Swedencares årsredovisning för 
räkenskapsåret 2015

HANDLINGAR TILLGÄNGLIGA FÖR INSPEKTION
Följande handlingar finns tillgängliga i elektronisk form på Swedencares 
webbplats, www.swedencare.se. Kopior av handlingarna hålls också 
 tillgängliga på Swedencares kontor, Medeon Science Park, Per Albin 
Hanssons väg 41 i Malmö, under Prospektets giltighetstid (ordinarie 
kontorstid på vardagar).

 ● Swedencares bolagsordning
 ● Swedencares årsredovisningar och i förekommande fall koncern-

redovisning (inklusive revisionsberättelse) avseende räkenskapsåren 
2014 och 2015

 ● Swedencares delårsrapport för perioden januari – mars 2016.

Utöver handlingarna ovan kommer följande handlingar att hållas tillgäng-
liga på Swedencares kontor, Medeon Science Park, Per Albin Hanssons 
väg 41 i Malmö, under Prospektets giltighetstid (ordinarie kontorstid på 
vardagar).

 ● Swedencares stiftelseurkund
 ● Kopior av samtliga dotterbolags historiska finansiella information 

avseende räkenskapsåren 2014 och 2015.
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Nedan redovisas vissa skattekonsekvenser som kan aktualiseras för fysiska personer och aktiebolag i anledning av Erbjudan-
det. Sammanfattningen är baserad på nu gällande regler och är endast avsedd som allmän information för aktieägare som är 
obegränsat skattskyldiga i Sverige, såvida inte annat anges. Sammanfattningen är inte avsedd att uttömmande behandla alla 
skattefrågor som kan uppkomma i sammanhanget. Redogörelsen behandlar inte värdepapper som innehas som lagertill-
gångar i näringsverksamhet eller av handelsbolag. Vidare behandlas inte de särskilda reglerna om skattefri kapitalvinst (inklu-
sive avdragsförbud för kapitalförlust) och utdelning i bolagssektorn som kan bli tillämpliga på innehav av aktier i Bolaget som 
anses näringsbetingade. Inte heller omfattas de särskilda regler som kan bli tillämpliga på innehav i bolag som är eller tidigare 
har varit s.k. fåmansföretag eller på aktier som förvärvats med stöd av s.k. kvalificerade aktier i fåmansföretag. Värdepapper 
som innehas via kapitalförsäkring eller investeringssparkonto omfattas inte heller. Beträffande vissa kategorier av skattskyl-
diga gäller särskilda skatteregler. Beskattningen av varje enskild aktieägare beror på dennes speciella situation. Varje aktie-
ägare rekommenderas därför att rådfråga en skatterådgivare för att få information om de särskilda konsekvenser som kan 
uppstå i det enskilda fallet, inklusive tillämpligheten och effekten av utländska regler och skatteavtal.

BESKATTNING VID AVYTTRING AV AKTIER
Fysiska personer
Fysiska personer beskattas för hela den eventuella kapitalvinsten i 
inkomstslaget kapital vid försäljning eller annan avyttring av aktier. Skatt 
tas ut med 30 % av kapitalvinsten om det är fråga om marknadsnoterade 
aktier. Kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas som skillnaden 
mellan försäljningsersättningen efter avdrag för eventuella försäljnings-
utgifter och de avyttrade aktiernas omkostnadsbelopp 
(anskaffningsutgift).

Vid kapitalvinstberäkningen används genomsnittsmetoden. Enligt 
denna ska omkostnadsbeloppet för en aktie utgöras av det genomsnitt-
liga omkostnadsbeloppet för aktier av samma slag och sort. Vid försälj-
ning av marknadsnoterade aktier får omkostnadsbeloppet alternativt 
bestämmas enligt schablonmetoden till 20 % av försäljningsersättningen 
efter avdrag för försäljningsutgifter. Betalda och tecknade aktier (”BTA”) 
anses därvid inte vara av samma slag och sort som de befintliga aktierna 
i Bolaget förrän beslutet om nyemission har registrerats hos 
Bolagsverket.

Uppkommer kapitalförlust på marknadsnoterade aktier är denna fullt 
avdragsgill mot skattepliktiga kapitalvinster samma år på aktier och 
andra marknadsnoterade delägarrätter utom andelar i investeringsfonder 
som enbart innehåller svenska fordringsrätter (räntefonder). Kapitalför-
lust som inte kan kvittas på detta sätt är avdragsgill med 70 % mot 
annan inkomst av kapital. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital 
medges skattereduktion mot kommunal och statlig inkomstskatt samt 
fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Skattereduktion medges 
med 30 % av underskott som inte överstiger 100 000 SEK och med 
21 % av resterande del. Ett sådant underskott kan inte sparas till senare 
beskattningsår.

Juridiska personer
För aktiebolag beskattas alla inkomster, inklusive skattepliktiga kapital-
vinster och utdelningar, i inkomstslaget näringsverksamhet med en skat-
tesats om 22 %. Kapitalvinster och kapitalförluster beräknas i huvudsak 

på samma sätt som beskrivits ovan avseende fysiska personer. Avdrags-
gilla kapitalförluster på aktier och andra delägarrätter får endast dras av 
mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter. En 
sådan kapitalförlust kan även, om vissa villkor är uppfyllda, kvittas mot 
kapitalvinster i bolag inom samma koncern, under förutsättning att 
koncernbidragsrätt föreligger mellan bolagen. Kapitalförluster som inte 
har kunnat utnyttjas ett visst år får dras av mot kapitalvinster på aktier 
och andra delägarrätter under efterföljande beskattningsår utan 
begränsning i tiden. Särskilda skatteregler gäller för vissa speciella före-
tagskategorier, exempelvis investeringsfonder, investmentföretag och 
försäkringsföretag. Om aktierna utgör näringsbetingade andelar gäller 
särskilda regler.

Beskattning av utdelning
För privatpersoner beskattas utdelning i inkomstslaget kapital med en 
skattesats om 30 %. För fysiska personer som är obegränsat skattskyl-
diga i Sverige innehålls normalt preliminär skatt avseende utdelning med 
30 % på utdelat belopp. Den preliminära skatten innehålls av Euroclear 
Sweden eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren. För 
aktiebolag beskattas utdelning i inkomstslaget näringsverksamhet med 
en skattesats om 22 %. Om aktierna utgör näringsbetingade andelar 
gäller särskilda regler.

Investeraravdrag
Investeraravdraget innebär att den som är fysisk person och förvärvar 
andelar i ett företag av mindre storlek när det bildas eller vid en nyemis-
sion kan få dra av hälften av betalningen för andelarna i inkomstslaget 
kapital under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda. 

Avdrag får göras på ett underlag som uppgår till maximalt 
1 300 000 SEK per skattskyldig. Det sammanlagda underlaget får till-
sammans med investeringar från andra fysiska personer uppgå till maxi-
malt 20 MSEK i det företag avdraget avser. För att avdraget ska medges 
måste en rad villkor vara uppfyllda. Varje investerare bör rådfråga skatte-
rådgivare för att säkerställa att dessa villkor är uppfyllda.

Vissa skattefrågor i Sverige
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Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige
Aktieägare i Bolaget som är begränsat skattskyldiga i Sverige, och som 
inte bedriver näringsverksamhet från ett fast driftställe i Sverige, beskat-
tas normalt inte i Sverige för kapitalvinster vid avyttring av aktier. Dessa 
aktieägare kan dock bli föremål för beskattning i sin hemviststat. Sådan 
aktieägare bör därför rådfråga skatterådgivare i sin hemviststat.

Enligt en särskild regel är dock fysiska personer som är begränsat 
skattskyldiga i Sverige föremål för beskattning i Sverige vid avyttring av 
aktier i Bolaget, om de vid något tillfälle under de 10 närmaste föregå-
ende kalenderåren varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här. 
Beskattningsrätten kan dock vara begränsad genom de skatteavtal som 
Sverige ingått med andra länder.

För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som 
erhåller utdelning från svenskt aktiebolag uttas normalt svensk kupong-
skatt. Kupongskattesatsen är 30 %. Skattesatsen är dock i allmänhet 
reducerad genom dubbelbeskattningsavtal. Avdraget för kupongskatt 
verkställs normalt av Euroclear Sweden eller annan som Bolaget har 
 anlitat eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren. Om 
Bolaget inte har uppdragit åt Euroclear Sweden eller annan att skicka 
utdelningen ska avdraget verkställas av Bolaget. I de fall kupongskatt 
innehållits med 30 % trots att aktieägaren är berättigad till en lägre 
kupongskattesats kan aktieägaren begära återbetalning hos Skatteverket 
före utgången av det femte kalenderåret efter utdelningstillfället.
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DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2016 

Kvartalet januari – mars 2016 

Siffror inom parentes avser utfall under motsvarande period föregående år. 

Nettoomsättningen uppgick till 13 746 TSEK (6 254 TSEK) 

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 4 757 TSEK (2 337 TSEK), motsvarande en EBITDA-marginal 
om 34,1% (37,4%) 

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) justerat för kostnader relaterade till förberedelserna inför noteringen 
på Nasdaq First North uppgick till 5 594 TSEK, motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 40,1%  

Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 4 333 TSEK (2 319 TSEK) 

Resultatet efter skatt uppgick till 3 293 TSEK (1 802 TSEK) 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till  - 888 TSEK (- 2 401 TSEK) 

Per den 31 mars 2016 uppgick likvida medel till 2 819 TSEK (- 1 102 TSEK)   

Väsentliga händelser under det första kvartalet 

Swedencare förvärvade den 12 januari 2016 de tidigare återförsäljningsbolagen Informpet Ltd (Storbritannien), SV 
Distribution LLC (USA) samt SARL Buccosanté (Frankrike). Likvid för förvärven har erlagts med en kombination av 
kontant köpeskilling samt en apportemission. Bolaget har tagit upp en kortfristig kredit för finansiering av 
förvärven. Integrationen av de förvärvade bolagen har genomförts planenligt och inom kort väntas de vara fullt ut 
anslutna till koncernens CRM-system. 

Avtal med flera asiatiska återförsäljare har träffats vilket väntas leda till en väsentlig omsättningsökning inom 
region Asien. 

Under det första kvartalet har Bolaget gjort förberedelser inför listning och ägarspridning på Nasdaq First North. 

Väsentliga händelser efter perioden 

Bolagets förberedelser inför listning och ägarspridning på Nasdaq First North har fortsatt efter perioden.  

KONCERNENS NYCKELTAL 

  jan-mars  jan-mars  jan-dec 

    2016   2015   2015 

Intäktsförändring (%)  123,2%  -  12,4% 

Rörelsemarginal (%)  31,0%  37,1%  31,8% 

Vinstmarginal (%)  23,6%  28,8%  24,6% 

Kassaflöde från den löpande verksamheten (TSEK) -888  -2 401  3 831 

Soliditet (%)  36,7%  65,0%  70,7% 

Medelantal anställda  14,0  3,0  4,0 

Vinst per aktie (kr)  0,25  1 623  0,60 

Eget kapital per aktie (kr)  0,94  7 775  1,19 

Antal aktier vid slutet av perioden  12 931 500  1 110  11 100 000 
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KOMMENTARER FRÅN VD 

Under det gångna kvartalet förvärvade vi våra tre största återförsäljningsbolag med verksamhet i USA, 
Storbritannien och ett flertal av de större europeiska marknaderna. Efter att ha samarbetat i flera år är vi nu ett och 
samma bolag med ambitionen att bygga upp ett ledande djurhälsobolag med premiumprodukter för den globala 
marknaden. 

Integrationen av de nya dotterbolagen har löpt på enligt plan samtidigt som vi har lyckats öka antalet nya 
återförsäljare och fortsatt diskussioner med andra marknadsaktörer om samarbeten kring både produkter och 
försäljningsnät. 

Med en relativt liten organisation utspridd på fyra marknader, integration av nya dotterbolag och ett stort antal 
pågående affärsutvecklingsprojekt kan jag konstatera att det första kvartalet även finansiellt blev ett bra kvartal. 

I diskussioner med återförsäljare, dotterbolagschefer, större kunder och andra marknadsaktörer får jag bekräftelse 
att ProDen PlaqueOff av många anses som det bästa alternativet, vid sidan av tandborstning, för hundar och katter 
när det gäller munhälsa. Vi ser en ökning av försäljningen på redan etablerade marknader samtidigt som vi öppnar 
upp nya marknader tillsammans med nya återförsäljare. 

Under det första kvartalet har vi slutit avtal med en japansk återförsäljare av Dental Bites och återförsäljare i både 
Sydkorea och Kina av ProDen PlaqueOff. Asien är den geografiska region där vi förväntar oss störst procentuell 
tillväxt den närmaste tiden. Potentialen i både Europa och USA har ökat avsevärt efter förvärven och vi utvärderar 
nu olika expansionsmöjligheter. 

 Med ett bra kvartal i ryggen och en stor tro på framtiden känns den annalkande våren mer än vanligt välkommen! 

 

 

Håkan Lagerberg, VD 

Malmö den 13 april 2016 
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KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN 

Siffror inom parentes avser utfall under motsvarande period föregående år. 

Nettoomsättning 

Nettoomsättningen under det första kvartalet 2016 ökade med 120% jämfört med motsvarande period föregående 
år och uppgick till 13,7 MSEK (6,3 MSEK). 

Omsättningsökningen beror huvudsakligen av förvärven av de tre tidigare återförsäljningsbolagen, vilka 
genomfördes i januari 2016. Samtidigt har avtal med nya återförsäljare i Japan och Sydkorea bidragit positivt till 
försäljningsökningen.  

Rörelsens intäkter 

Rörelsens intäkter steg med 123% till 14 MSEK (6,3 MSEK) under det första kvartalet 2016. Förbättringen beror i allt 
väsentligt av den ökade nettoomsättningen.  

Intäktsfördelning 

Geografiskt 

Under perioden stod försäljningen i Norden för 7% av Swedencares nettoomsättning och internationell försäljning 
för 93%. Motsvarande siffror för samma period 2015 var 10% för Norden respektive 90% internationellt. Under 
räkenskapsåret 2015 fördelades nettoomsättningen med 12% i Norden respektive 88% internationellt. 

Under det första kvartalet 2016 noterades en ökad försäljning på flertalet marknader med en väsentlig ökning inom 
region Asien. Det senare är delvis en effekt av att Swedencare träffat avtal med större återförsäljare i Japan och 
Sydkorea. 

Per produkt 

Swedencare marknadsför och säljer de egna produkterna ProDen PlaqueOff samt Dental Bites respektive Övriga 
produkter där ProDen PlaqueOff Human, Stomax och den nyligen lanserade Easy-pill ingår.  

Under det första kvartalet 2016 svarade ProDen PlaqueOff för 89% av nettoomsättningen, Dental Bites för 8% 
medan Övriga produkter svarade för 3%. 

Motsvarande siffror för det första kvartalet 2015 var ProDen PlaqueOff 82%, Dental Bites 15% respektive Övriga 
produkter 3%.  

Förändringarna mellan det första kvartalet 2016 och motsvarande period 2015 beror främst på en mycket kraftig 
ökning i försäljningen av ProDen PlaqueOff (+39%) under det första kvartalet 2016.  

Rörelseresultat 

Swedencares rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 4,8 MSEK (2,3 MSEK), motsvarande 
en EBITDA - marginal om 34,1% (37,4%).  

Efter justering för kostnader relaterade till förberedelserna inför noteringen vid Nasdaq First North, vilka uppgick 
till 837 TSEK under det första kvartalet 2016, uppgick EBITDA till 5,6 MSEK, motsvarande en justerad EBITDA - 
marginal om 40,1%.  
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Rörelseresultatet efter av- och nedskrivningar (EBIT) uppgick till 4,3 MSEK (2,3 MSEK) under det första kvartalet 
2016, motsvarande en EBIT- marginal om 31% (37,1%).  

Efter justering för kostnader relaterade till förberedelserna inför notering vid Nasdaq First North uppgick EBIT till 
5,2 MSEK motsvarande en justerad EBIT-marginal om 37%. 

Ökningen av rörelseresultatet förklaras främst av de genomförda förvärven vilka har ökat Swedencares 
nettoomsättning och såväl bruttoresultat som bruttomarginal väsentligt. 

Nettoresultat 

Nettoresultatet under det första kvartalet 2016 uppgick till 3,3 MSEK (1,8 MSEK), motsvarande en nettomarginal 
om 23,6% (28,8%).  

Kassaflöde 

Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till - 0,9 MSEK (-2,4 MSEK) 
under det första kvartalet 2016. Förändringen beror främst på resultatökningen under perioden.  

Kassaflödet från investeringar under det första kvartalet 2016 uppgick till - 5,2 MSEK (0 MSEK). Genomförda 
investeringar under perioden omfattar förvärv av tre tidigare återförsäljningsbolag.  

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 7,5 MSEK (-1,5 MSEK) och förklaras huvudsakligen av 
upptagna krediter i samband med förvärven av de tre återförsäljningsbolagen.  

Periodens kassaflöde uppgick till 1,4 MSEK (-3,9 MSEK). 

Eget kapital och skuldsättning 

Swedencares egna kapital uppgick per 31 mars 2016 till 12,2 MSEK, varav 0,6 MSEK var bundet eget kapital, den 
senare siffran inkluderar en vid periodslutet pågående registrering av genomförd fondemission om totalt 517 TEK. 

Swedencares kassa och bank uppgick per 31 mars 2016 till 4,7 MSEK. Bolaget hade per samma datum räntebärande 
kortfristiga skulder om 11,3 MSEK fördelat på en förvärvskredit om 5,6 MSEK vilken upptogs i samband med 
förvärven av de tidigare återförsäljningsbolagen i januari 2016, en kortfristig kredit om 3,8 MSEK vilken upptogs i 
mars 2016 i samband med utdelning till det tidigare moderbolaget, Treberg Holding AB, samt 1,9 MSEK avseende 
Bolagets checkräkningskredit. Swedencares nettoskuld uppgick per 31 mars 2016 till 6,6 MSEK. 
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ÖVRIG INFORMATION 

Om Swedencare 

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter inom djurhälsa. Verksamheten bedrivs från 
huvudkontoret i Malmö samt de helägda försäljningsbolagen i Sverige, USA, Frankrike och Storbritannien. Bolagets 
produktportfölj är representerad på ett femtiotal marknader i samtliga världsdelar genom de egna 
försäljningsbolagen och återförsäljare. 

Bolagets verksamhet och riskfaktorer 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets 
verksamhet, ställning och resultat. Vid bedömning av Swedencares framtida utveckling är det av vikt att vid sidan 
av potentiell omsättnings- och resultattillväxt även beakta riskfaktorer. Swedencares verksamhet påverkas av ett 
flertal risker som kan ge effekt på Bolagets resultat och finansiella ställning i olika utsträckning. För en beskrivning 
av Swedencares risker hänvisas till Bolagets avgivna Prospekt i samband med listningen och ägarspridningen på 
Nasdaq First North.  

Redovisningsprinciper 

Swedencares koncernredovisning för 2016 kommer att upprättas i enlighet med årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Transaktioner med närstående 

Under det första kvartalet 2016 har Swedencare betalat totalt 257 TSEK, exklusive moms, i arvode till Per 
Malmström Consulting AB,  ett bolag som är närstående till Per Malmström, arbetande styrelseordförande och t.f. 
CFO i Swedencare. 

Certified Adviser 

Swedencare AB har utsett Remium Nordic AB till Bolagets certified adviser. 

 

Malmö den 13 april 2016 

Per Malmström  Håkan Svanberg  Johan Bergdahl 
Styrelseordförande Styrelseledamot  Styrelseledamot 
 
Thomas Eklund  Håkan Lagerberg 
Styrelseledamot  VD och Styrelseledamot 
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Swedencare AB (publ) 
Delårsrapport januari – mars 2016 

 
 

Kommande rapporttillfällen 

Delårsrapport januari – juni 2016  25 augusti 2016 
Delårsrapport januari – september 2016 27 oktober 2016 
Bokslutskommuniké 2016   16 februari 2017 
 

För ytterligare information, kontakta gärna 

Håkan Lagerberg, VD: 073-5170170 
Per Malmström, styrelsens ordförande: 070-7252836 
 

Swedencare AB (publ) 

Medeon Science Park 
Per Albin Hanssons väg 41 
205 12 Malmö 
 

Besök gärna Bolagets hemsida www.swedencare.se 
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING 

  jan - mars  jan - mars  jan - dec 
(TSEK)   2016   2015   2015 

        
Nettoomsättning  13 746  6 254  26 832 
Övriga intäkter   215   -   335 
Rörelsens intäkter  13 961  6 254  27 167 

        
Råvaror, förnödenheter och handelsvaror  -2 193  -2 130  -8 784 
Bruttoresultat  11 768  4 124  18 383 

Övriga externa kostnader  -3 705  -1 105  -6 380 
Personalkostnader   -3 306   -682   -3 208 
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)  4 757  2 337  8 795 

        
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar  -421  -1  -90 
Övriga rörelsekostnader   -3   -17   -65 

        
Rörelseresultat (EBIT)  4 333  2 319  8 640 

        
Finansiella intäkter  -  5  6 
Finansiella kostnader  -63  -7  -16 
Resultat efter finansiella poster  4 270  2 317  8 630 

Extraordinära intäkter  121  -  - 
Extraordinära kostnader   -5   -   - 

Resultat före skatt  4 386  2 317  8 630 
        

Skatt på periodens resultat  -1 149  -515  -2 756 
Uppskjuten skatt   56   -   807 
Periodens resultat  3 293  1 802  6 681 
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KONCERNENS BALANSRÄKNING 

  31-mars  31-mars  31-dec 
(TSEK)   2016   2015   2015 
Tillgångar        
Anläggningstillgångar        
Immateriella anläggningstillgångar        
Goodwill   13 427  -  - 
Övriga immateriella anläggningstillgångar  861  -  911 
Materiella anläggningstillgångar        
Inventarier, verktyg och installationer  434  11  49 
Finansiella anläggningstillgångar        
Övriga finansiella anläggningstillgångar  28  -  747 
Uppskjuten skattefordran  121  -  64 
Summa anläggningstillgångar  14 871  11  1 771 

Omsättningstillgångar        
Varulager  3 237  1 337  1 744 
Kundfordringar  7 305  4 909  2 034 
Skattefordringar  2 041  -  - 
Fordringar hos koncernföretag  -  5 429  8 737 
Övriga fordringar  588  830  778 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  573  142  271 
Kassa och bank   4 698   611   3 294 
Summa omsättningstillgångar   18 442   13 258   16 858 

SUMMA TILLGÅNGAR  33 313  13 269  18 629 

Eget kapital och skulder        
Eget kapital        
Aktiekapital  129  111  111 
Aktiekapital under registrering  517  -  - 
Bundna reserver  56  22  22 
Fria reserver  11 508  8 497  13 035 
Summa eget kapital  12 210  8 630  13 168 

Avsättningar        
Uppskjuten skatteskuld   -   839   - 
Summa avsättningar  -  839  - 

Kortfristiga skulder        
Skulder till kreditinstitut  9 425  -  - 
Checkräkningskredit  1 879  1 713  - 
Leverantörsskulder  1 068  897  2 061 
Skatteskulder  4 256  755  2 475 
Övriga kortfristiga skulder  3 451  94  129 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   1 024   341   796 
Summa skulder   21 103   3 800   5 461 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  33 313  13 269  18 629 
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KONCERNENS FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL 

 jan-mars jan-mars jan-dec 

(TSEK) 2016 2015 2015 

     

Ingående eget kapital 13 168 5 355 5 355 

Omräkningsdifferenser 7 - - 

Utdelning -12 500 -1 500 -1 500 

Eliminering Obeskattade reserver - 2 973 2 632 

Övrigt tillskjutet kapital 8 242 - - 

Periodens resultat 3 293 1 802 6 681 

Utgående eget kapital 12 210 8 630 13 168 
 

 

 

KONCERNENS KASSAFLÖDE 

  jan - mars  jan - mars  jan - dec 

(TSEK)   2016   2015   2015 

Resultat efter finansiella poster  4 270  2 317  8 630 

Avskrivningar  421  1  90 

Övriga justeringar  -  17  65 

Betald skatt  -1 260  -537  -1 057 

Förändring av rörelsekapital  -4 319  -4 199  -3 897 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   -888   -2 401   3 831 
        

Investeringsverksamheten  -5 215  -  -1 796 

Kassaflöde efter investeringar   -6 103   -2 401   2 035 
        

Finansieringsverksamheten   7 541   -1 500   -1 500 

Periodens kassaflöde  1 438  -3 901  535 
        

Likvida medel vid periodens ingång  3 293  2 817  2 817 

Kursdifferens i likvida medel   -33   -17   -59 

Likvida medel vid periodens slut  4 698  -1 101  3 293 
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SWEDENCARE AB (publ)
Medeon Science Park
Per Albin Hansson väg 41
205 12 Malmö
Sverige
040-859 33
www.swedencare.se 

FINANSIELL RÅDGIVARE
Remium Nordic AB
Kungsgatan 12–14
111 35 Stockholm
Sverige
08-454 32 00
www.remium.com 

JURIDISK RÅDGIVARE
Advokatfirman Lindahl KB
Studentgatan 6
211 38 Malmö
Sverige
040-664 66 50
www.lindahl.se

EMISSIONSINSTITUT
Aktieinvest FK AB
113 89 Stockholm
Sverige
08-50 65 17 95
www.aktieinvest.se

KONTOFÖRANDE INSTITUT
Euroclear Sweden AB
Box 191
101 23 Stockholm
Sverige
08-402 90 00
www.euroclear.com 

REVISOR
Baker Tilly MLT KB
Skeppsgatan 9
211 11 Malmö
Sverige
040-661 20 50
www.bakertillymalmoe.se 

Adresser
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