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Generell information
Med ”2Entertain” eller ”Bolaget” avses i detta prospekt, beroende på sammanhang, 2Entertain AB (publ) 
eller den koncern vari 2Entertain AB (publ) är moderbolag. Med begreppet ”styrelse” avses Bolagets styrelse 
och med ”Koncernen” avses den nuvarande koncern vari 2Entertain AB (publ) är moderbolag. Referenser 
till ”revisor” avser Bolagets revisorer. Med ”Wallmans” avses i detta prospekt, beroende på sammanhang, 
Wallmans Nöjen AB (publ) eller den koncern vari Wallmans Nöjen AB (publ) är moderbolag. Begreppet 
”Den Nya Koncernen” betecknar i det följande Wallmans och 2Entertain efter 2Entertains eventuella förvärv 
av samtliga aktier i Wallmans. Med ”kontantemissionen”, ”emissionen” eller ”nyemissionen” avses de tre 
kontantemissioner som Bolaget avser att genomföra. De siffror som redovisas i detta prospekt har i vissa fall 
avrundats, varför tabeller inte alltid summerar. Förutom vad som framgår av revisorns rapport på sidan 38 
eller annars uttryckligen anges, har ingen information i detta prospekt granskats eller reviderats av Bolagets 
revisorer. Förevarande prospekt benämns i det följande ”Prospektet”.

Detta prospekt riktar sig till aktieägarna i 2Entertain. Detta prospekt får inte distribueras i USA, Canada, 
Australien, Nya Zeeland, Japan, Sydafrika eller andra länder där distribution av Prospektet kräver tillstånd 
eller registreringsåtgärder eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt, eller där sådan distribution 
skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan 
komma att anses vara ogiltig. De aktier som omfattas av erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att 
registreras enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) enligt dess senaste lydelse och inte 
heller enligt någon motsvarande lag i enskilt land, enskild stat eller jurisdiktion i USA eller någon provinslag i 
Kanada. Tvist rörande erbjudandet ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt.

Detta prospekt har upprättats i enlighet med direktiv 2003/71/EG av Europaparlamentet och ministerrådet 
(”Prospektdirektivet”), Kommissionens förordning (EG) Nr. 809/2004 och lagen (1991:980) om handel 
med finansiella instrument (”LHF”). Detta prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i 
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enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 och 26 § LHF. Godkännande och registrering av detta prospekt 
av Finansinspektionen medför inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna som lämnats i 
Prospektet är korrekta eller fullständiga.

Framåtriktad information och marknadsdata
Detta prospekt kan innehålla framåtriktad information. Sådan information är baserad på marknadsförhållanden 
vid tidpunkten för detta prospekt och är ingen garanti för framtida förhållanden och är föremål för 
ofrånkomliga risker och osäkerhetsfaktorer. Framåtriktad information kan urskiljas genom att den inte 
uteslutande avser historiska eller aktuella sakförhållanden eller genom att den kan innefatta ord såsom 
”kan”, ”skall”, ”förväntas”, ”tros”, ”uppskattas”, ”planeras”, ”förbereds”, ”beräknas”, ”har för avsikt att”, 
”prognostiseras”, ”försöker” eller ”skulle kunna”, eller negationer av sådana ord och andra variationer därav 
eller jämförbar terminologi. Denna framåtriktade information speglar styrelsens nuvarande förväntningar 
baserat på för dem idag tillgänglig information och bygger på ett antal antaganden som är föremål för risker 
och osäkerhetsmoment som kan vara utanför styrelsens kontroll. Faktiska resultat kan avsevärt komma att 
avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framåtriktade informationen 

Detta prospekt innehåller historisk marknadsdata och branschprognoser avseende den marknad där Bolaget 
är verksamt. Bolaget har inhämtat denna information från ett flertal källor, bland annat branschpublikationer 
och marknadsundersökningar från tredje part vars information har återgivits korrekt såvitt Bolaget kan känna 
till och inga uppgifter har utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller 
missvisande, samt även information som är allmänt tillgänglig. Även om branschpublikationerna uppger att 
de är baserade på information som inhämtats genom ett antal olika källor och med olika metoder som anses 
tillförlitliga kan inga garantier lämnas för att informationen är korrekt och fullständig. Branschprognoser är till 
sin natur vidhäftade med stor osäkerhet och ingen garanti kan lämnas att sådana prognoser kommer 
att infrias.
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1  SAMMANFATTNING

Denna sammanfattning gör inte anspråk på att vara fullständig utan skall ses som en introduktion till 
Prospektet. Varje beslut som baserar sig på detta prospekt skall grunda sig på en bedömning av innehållet i 
Prospektet i dess helhet. Investerare som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i detta pro-
spekt kan bli tvungna att svara för kostnaderna för översättning av Prospektet. En person får göras ansvarig för 
uppgifter som ingår i eller saknas i sammanfattningen endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig 
eller oförenlig i förhållande till de andra delarna av Prospektet.

1.1  ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

2Entertain erbjuder härmed sina aktieägare att delta i kontantemission med företrädesrätt om totalt 57,4 MSEK. 
En rabattsats kommer att lämnas om 20 procent på den uträknade aktiekursen i företrädesemissionen om 
16,35 SEK vilket ger en emissionskurs på 13,08 SEK.  

1.2  TRANSAKTIONEN I SAMMANDRAG

2Entertain har ingått ett avtal med samtliga aktieägare i Wallmans att förvärva 100% av aktierna i Wallmans för 
en fast köpeskilling om totalt 120 MSEK, som erläggs med kontanter och med revers. Den fasta köpeskillingen 
kan komma att öka med högst 10,0 MSEK alternativt minska med högst 4 MSEK beroende på årsresultat för 
räkenskapsåret 2009. Säljaren har också rätt till en rörlig köpeskilling om mellan noll till 20,0 MSEK. Denna rör-
liga köpeskilling är kopplad till utvecklingen av 2Entertains officiella aktiekurs. Finansieringen av den fasta köpe-
skillingen kommer att ske enligt följande:

 • 16,0 MSEK av köpeskillingen finansieras genom en riktad kontantemission till Hans Wallman. 

 • 25,0 MSEK av köpeskillingen finansieras genom ett av Hans Wallman lämnat lån enligt marknadsmässiga 
  villkor jämte incitament vid positiv utveckling av 2Entertain aktiekurs.

 • 30,0 MSEK av köpeskillingen finansieras genom lån i bank. För lånet gäller marknadsmässiga villkor.

 • 49,0 MSEK av köpeskillingen finansieras genom en kontantemission med företrädesrätt för befintliga 
  aktieägare.  

1.3  BAKGRUND OCH MOTIV

Den 11 oktober 2009 undertecknade 2Entertain ett avtal om förvärv av samtliga aktier i Wallmans Nöjen AB 
(publ) från Hasse Wallman och övriga ägare. Betalningen för aktierna i Wallmans avses erläggas med kontanta 
medel och revers. Slutligt avtal om förvärv tecknades 6 november 2009.

Transaktionen är villkorad av att nyemissionen, vilken godkänts av extra bolagsstämma den 23 november 2009, 
genomförs. Aktierna i Wallmans Nöjen AB tillträddes den 11 november 2009 med verkan från 31 oktober 2009. 

Bakom 2Entertains beslut att förvärva Wallmans finns såväl affärsmässiga som finansiella skäl. 2Entertain och 
Wallmans är båda verksamma inom upplevelseindustrin men de har olika fokus för sin respektive verksam-
het, vilket gör att de kompletterar varandra väl. Wallmans fokuserar idag på Dinnershows och Arenor medans 
2Entertains primära fokus idag finns inom teater, musikal, show och artist. En kombination av 2Entertain och 
Wallmans bedöms skapa betydande möjligheter inom den växande marknaden för upplevelseindustri. Den Nya 
Koncernen får tillsammans en bredare produktportfölj med ett större gemensamt kundregister.
 
2Entertain agerar innan förvärvet på fem olika arenor. Tillsammans kommer Den Nya Koncernen att arbeta på 
tretton olika arenor, vilket ger utökad exponering och därigenom större attraktionskraft både som arbetsgivare 
och som samarbetspartner för företag och sponsorer. Den Nya Koncernen räknar även med att kunna maxi-
mera effekten av en gemensam plattform och affärsmodell genom centralisering och strukturerad verksamhets-
styrning. Det skall framhållas att 2Entertain och Wallmans redan i dag bedriver visst samarbete inom specifika 
områden och har sålunda erfarenhet av varandras respektive organisationer, arbetsmetoder och affärskulturer.
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Utöver ovan beskrivna affärsmässiga och finansiella skäl för transaktionen ser styrelsen även andra fördelar 
med en sammanslagning av 2Entertain och Wallmans. Givet bolagens relativt begränsade storlek var för sig 
förväntas sammanslagningen av bolagen ge en positiv effekt på kapitalmarknaderna genom ökat intresse från 
media, analytiker och investerare. 

1.4  KORT OM BOLAGET

2Entertain AB (publ) är moderbolaget i 2Entertainkoncernen, som är ett av de ledande bolagen inom 
upplevelseindustrin i Skandinavien. 

2Entertain satsar främst på liveupplevelser. Det kan vara i form av teater, musikaler, shower, events eller levan-
de möten. 2Entertains olika verksamheter jobbar med innehållet som utgångspunkt och föreställningar från olika 
scener ses årligen av över två miljoner människor. 

Verksamheten bedrivs i huvudsak av dotterbolagen 2Entertain Sverige AB samt 2Entertain Norge AS. 
Dotterbolaget 2Entertain Event AB som ägs till 75%, äger Hansen Conference & Event AB (”Hansen”). Hansen 
skräddarsyr events och konferensresor över hela världen, primärt för företagsmarknaden. 2Entertain äger 
knappt en tredjedel av det i Oslo baserade Chat Noir AS som driver teatern med samma namn. 2Entertain äger 
vidare hälften av Oscarsteatern AB där Oscarsteatern och China Teatern i Stockholm ingår. Dessutom driver 
2Entertain Lisebergsteatern i Göteborg och Vallarnas friluftsteater i Falkenberg. 

2Entertainkoncernen har cirka 70 fast anställda medarbetare. Koncernens huvudkontor ligger i Falkenberg. 
Kontor finns även i Stockholm, Göteborg, Malmö, Växjö och Oslo.

2Entertain avslutade 2008 starkt med det bästa fjärde kvartalet någonsin. Totala intäkter under 2008 uppgick till 
479,7 MSEK (290,2 MSEK). Nettoomsättningens ökning beror till ca 200 MSEK på förvärvet av Hansen, vilket 
förvärvades i november 2007. Den svenska verksamheten utgjorde 2008 cirka 90 procent av intäkterna och 
Norge de resterande 10 procenten. Resultat efter finansiella poster 2008 uppgick till 21,1 MSEK (29,9 MSEK) 
samt resultat efter skatt till 12,4 MSEK (19,9 MSEK). 

1.5  STYRELSENS SAMMANSÄTTNING, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE SAMT REVISORER

Styrelse
Namn  Befattning Invald
Robert Mesterton Ordförande 2007
Catarina Dehlin Styrelseledamot 2007
Göran Grell Styrelseledamot 2006
Anders Kinntorph Styrelseledamot 2007
Anders Lettström Styrelseledamot 2003

Ledning
Namn  Befattning
Susanne Nilsson tf VD och finanschef
Bosse Andersson Producent
Janne Andersson Producent
Malin Lundström Försäljningschef
Åsa Hovemyr Kommunikationschef

Revisorer
För hela den period som omfattas av den historiska finansiella informationen och som omfattar hela räken-
skapsår har Henrik Ahlgren och Björn Grundvall, båda Ernst & Young AB och medlemmar i FAR SRS, varit 
Bolagets valda revisorer. Från och med årsstämman 2009 är Henrik Ahlgren ordinarie revisor med Björn 
Grundvall som revisorssuppleant.
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1.6  FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG

Nedanstående finansiella information i sammandrag avseende räkenskapsåren 2006-2008 är hämtad ur 
2Entertains reviderade koncernräkenskaper, vilka har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden. Uppgifter avseende det första nio månaderna 2008 och 
2009 har hämtats ur 2Entertains delårsrapporter, vilka ej har granskats av Bolagets revisorer. 

Nedanstående sammandrag av Bolagets räkenskaper bör läsas tillsammans med 2Entertains reviderade kon-
cernräkenskaper med tillhörande noter för åren 2006-2008 samt 2Entertains delårsrapporter för det nio måna-
derna 2009 samt 2008, vilka inte har varit föremål för granskning av Bolagets revisorer. Dessa handlingar har 
införlivats via hänvisning i detta prospekt. 

Finansiella effekter av förvärvet av Wallmans Nöjen AB (publ) är exkluderade i all finansiell information i detta 
avsnitt. 

Konsoliderade proformaräkenskaper för ”Den Nya Koncernen” för 2008 återfinns under avsnitt 
Proformaredovisning.

Kompletta årsredovisningar, bokslutskommunikéer, kvartalsrapporter, pressmeddelanden och annan informa-
tion (normalt endast på svenska) finns, under Prospektets hela giltighetstid, tillgängliga på Bolagets hemsida 
www.2entertain.com.

RESULTATRÄKNINGAR

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

 1 jan-30 sep 1 jan-30 sep Helåret

Belopp i tkr  2009  2008  2008  2007  2006

Nettoomsättning  275 124 318 810  479 722  290 288  251 973

Rörelsens kostnader  -250 389 -302 143  -452 638  -254 666  -221 691

Rörelseresultat före goodwillavskrivningar  24 735 16 667  27 084  35 622  30 282

Avskrivning goodwill  -3 101 -3 101  -4 134  -1 422  -880

Resultat före finansiella poster 21 634 13 566  22 950  34 200  29 402

Resultatandel intresseföretag  -2 433 -3 646  -3 695  -5 923  -1 332

Finansiella poster  634 697  1 799  1 629  344

Resultat efter finansiella poster  19 835 10 617  21 054  29 906  28 414

Skatt  -7 024 -5 158  -8 368  -10 634  -8 864

Minoritetens andel  -475 -384  -277  572  0

Periodens resultat  12 336 5 075  12 409  19 844  19 550
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BALANSRÄKNINGAR

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

Belopp i tkr 30 sept 30 sept 31 december

Tillgångar  2009  2008  2008  2007  2006

Goodwill  37 084 41 218  40 185  44 319  13 197

Materiella anläggningstillgångar  1 242 2 627  1 485  3 913  1 246

Finansiella anläggningstillgångar  1 314 3 599  3 802  9 741  8 738

Omsättningstillgångar  129 945 154 856  120 423  108 910  119 102

Summa tillgångar 169 585 202 300  165 895  166 883  142 283

Eget kapital och skulder

Eget kapital  67 223 54 300  61 093  59 098  52 295

Minoritetens andel  2 680 2 312  2 205  1 927  0

Långfristiga skulder  3 780 6 420  4 920  6 400  0

Kortfristiga skulder  95 892 139 268  97 677  99 458  89 988

Summa eget kapital och skulder  169 585 202 300  165 895  166 883  142 283

 KASSAFLÖDESANALYS

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS 

 1 jan-30 sep 1 jan-30 sep Helåret

Belopp i tkr  2009  2008  2008  2007  2006

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -1 239 36 078  31 862  12 998  22 183

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -452 1 823  1 167  -38 643  -753

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -7 282 -10 831  -10 851  -6 586  -4 066

Periodens kassaflöde  -8 973 27 070  22 178  -32 231  17 364

Likvida medel vid årets början  56 281 34 103  34 103  66 334  48 969

Likvida medel vid periodens slut  47 308 61 173  56 281  34 103  66 333

1.7  RISKFAKTORER

Det är mycket viktigt att läsaren av detta prospekt tar sig tid att noga överväga de risker som är hänförliga till 
Bolagets omvärld, verksamhet och bolagets aktie. 2Entertains verksamhet är förenad med risker relaterade, 
men inte begränsade, till konjunkturläge och konkurrenssituation. Liksom för tjänsteekonomin i övrigt bygger 
2Entertains verksamhet i allt väsentligt på individerna inom den egna organisationen. Bolaget är beroende av en 
krets nyckelpersoner och styrelsen finner anledning att framhålla de risker som typiskt sett är förenade härmed.

Riskerna ovan är i övrigt inte rangordnade och skall heller inte ses som en uttömmande uppräkning. Potentiella 
investerare bör göra en egen bedömning av betydelsen av dessa och andra risker innan  ett investeringsbeslut 
fattas. Se vidare under avsnitt 2 ”Riskfaktorer”. 

1.8  TIDSPLAN

Beslut om nyemission av högst 4 388 297 aktier fattades av bolagsstämma i 2Entertain den 23 november 2009. 
Första dagen för handel av de nya aktierna på NASDAQ OMX First North är den 16 december 2009. Aktierna i 
Wallmans Nöjen AB tillträddes den 11 november 2009. 
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2  RISKFAKTORER

Potentiella investerare bör noggrant överväga de risker som beskrivs nedan och all annan information i detta 
prospekt innan beslut fattas huruvida Teckningsrätter och/eller Nya Aktier ska förvärvas. Om någon av nedan-
stående risker faktiskt inträffar kan 2Entertains verksamhet, finansiella ställning eller rörelseresultat påverkas 
väsentligt negativt. De nya aktiernas värde kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin inves-
tering. Den ordning som dessa risker presenteras i är inte en indikation på sannolikheten för att de ska inträffa 
eller på hur allvarliga eller betydande de är. 

Nedan lämnas en redogörelse för vissa risker och osäkerheter som enligt Bolaget bedöms vara väsentliga. 
Dessa risker och osäkerheter är emellertid inte de enda som skulle kunna påverka verksamheten i 2Entertain. 
Ytterligare risker och osäkerheter, inklusive sådana riskfaktorer som Bolaget för närvarande inte bedömer som 
väsentliga eller är medvetet om, kan också ha en väsentlig negativ påverkan på 2Entertains verksamhet, finan-
siella ställning, rörelseresultat eller framtidsutsikter eller kan resultera i att investerare kan förlora hela eller delar 
av sin investering. 

2.1  OMVÄRLDSRELATERADE RISKER

Marknadsrisker 
Bolag inom upplevelseindustrin har en stor riskexponering gentemot uteblivna intäkter då en stor del av försälj-
ningen är beroende av konsumentens personliga val. Skulle konsumtionsmönstren förändras och konsumen-
terna välja att spendera sin lediga tid på annat sätt skulle det innebära minskade intäkter för Koncernen. 

Konkurrenter
Bolagets uppfattning är att de har en unik position inom nöjes- och upplevelseindustrin, vilket gör att det är 
svårt att jämföra dem med konkurrenterna. Bolagets vidare uppfattning är att alla aktörer som vill få del av de 
pengar konsumenterna spenderar på sin fritid är konkurrenter. I ett vidare perspektiv är både detalj, rese- och 
restaurangbranscherna konkurrenter. Det finns risk att konsolidering sker mellan mindre bolag vilka då skulle 
öka i betydelse och marknadsandel samt bli en större konkurrent. Idag finns inga större kapitalstarka interna-
tionella konkurrenter på den relevanta marknaden men risk finns att sådana på sikt kommer att penetrera den 
nordiska marknaden. 

Konjunkturutveckling
Det globala ekonomiska klimatet har den senaste tiden genomgått en nedgång med ökad instabilitet och 
negativa förväntningar avseende den framtida ekonomiska utvecklingen. Rådande konjunkturnedgång, liksom 
framtida konjunkturnedgångar, i Sverige och övriga delar av världen, där 2Entertain är eller kan komma att vara 
verksamt, kan påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat negativt genom en rad 
olika faktorer. Exempel på sådana faktorer är minskad konsumtion, minskade investeringar, kapitalmarknadens 
instabilitet samt inflations- och ränteförändringar. Dessa faktorer tillsammans med ökad försiktighet hos såväl 
företag som konsumenter, vilka står utom Bolagets kontroll, kan leda till ytterligare ekonomisk avmattning och 
recession, vilket påverkar det affärsmässiga och ekonomiska läget.  
 
Skatterisker
2Entertain och Wallmans anser sig historiskt sett ha följt gällande skattelagar, praxis och formalia, vid samtliga 
transaktioner och andra tillfällen då skatteexponering uppstått. 2Entertain eller Wallmans kan emellertid inte 
garantera att Skatteverket godkänner Koncernens tolkningar av gällande lagar. Genom skattemyndigheters 
beslut kan Bolagets tidigare eller nuvarande skattesituation komma att försämras. 

2.2  RISKER RELATERADE TILL VERKSAMHETEN

Kunder
Bolagets uppfattning är att dagens konsumenter är mycket selektiva när det kommer till vad de väljer att spen-
dera sin disponibla inkomst på. Konsumenterna väljer den form av upplevelse de helst vill uppleva utan att ta 
hänsyn till leverantör. Detta kan resultera i färre antal gäster genom att kunderna föredrar en annan form av 
underhållning. 2Entertain bedömer att en framtida koncern minskar denna riskexponering genom ett större 
utbud. Lojala konsumenter gentemot ett företagsnamn alternativt produktionsbolag är därför en raritet i denna 
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bransch. Koncernen innehar också en stor riskexponering varje gång en produktion sätts upp. Stora kostnader 
tas innan en produktion sätts upp. Sviker gästerna kommer intäkterna drastiskt minska samtidigt som kostna-
derna kvarstår. Större produktioner innebär typiskt sett en större risk vad gäller förluster. 

Säsongsvariationer
2Entertain har historiskt sett haft sitt tredje kvartal som årets bästa och bolaget tror att detta beror på det stora 
intresse som finns för 2Entertains sommarproduktioner. Skulle 2Entertains sommarproduktioner inte lyckas 
skulle det tredje kvartalet bli svagare. Försvagas det tredje kvartalet försämras 2Entertains helårsresultat och 
Bolagets finansiella ställning försämras. 

Nyckelpersoner och medarbetare
I alla tjänsteföretag är människorna bakom såväl de operativa som strategiska besluten viktiga. 2Entertain är 
inget undantag, och det finns ingen garanti att nyckelpersoner inte lämnar Bolaget. 

Valutarisk
Den Nya Koncernen bedriver sin verksamhet i Sverige, Norge och Danmark och genererar därför intäkter samt 
ådrar sig kostnader i ett antal valutor. Följaktligen påverkas Den Nya Koncernens rörelseresultat av valutakurs-
förändringar. Eftersom Den Nya Koncernens räkenskaper på koncernnivå fastställs i svenska kronor påverkas 
Den Nya Koncernen också av en omräkningsrisk i den utsträckning tillgångar, skulder, intäkter och kostna-
der för Koncernens dotterbolag uttrycks i andra valutor än svenska kronor. Följaktligen innebär ökningar eller 
minskningar i värdet av svenska kronor gentemot danska- och norska kronor att värdet av dessa poster påver-
kas i Den Nya Koncernens räkenskaper på koncernnivå även om värdet inte har förändrats i dess ursprungliga 
valuta. Koncernen utför inga valutasäkringar.

Framtida kapitalbehov
Styrelsen för 2Entertain har gjort bedömningen att föreliggande nyemissioner är tillräckliga för att dels genom-
föra förvärvet av Wallmans, dels i erforderlig omfattning stärka Bolagets finansiella ställning. Det kan dock inte 
uteslutas att Bolaget inte kommer att förmå generera tillräckligt med egna vinstmedel för framtida finansiering 
och därmed behöva söka nytt externt kapital. Det kan heller inte garanteras att kapital kan anskaffas då behov 
uppstår och att villkoren för eventuell framtida finansiering är godtagbara för Bolaget och dess ägare.

Finansiering
Finansieringsrisken består i att finansiering inte kan erhållas, att finansiering endast kan erhållas till kraftigt 
ökade kostnader eller att finansiering inte kan erhållas i rätt tid. För att minska denna risk har Bolaget likvida 
reserver i form av checkkrediter jämte andra likvida medel. 

Ränterisker
För närvarande råder historiskt låga marknadsräntor. Hur räntan kommer att utvecklas över tiden går inte att 
förutsäga. En framtida räntehöjning avseende existerande lån och lån som finansierar förvärvet av Wallmans 
Nöjen AB (publ) kan komma att öka räntebetalningarna vilket kan få en negativ effekt på Den Nya Koncernens 
kassaflöde, finansiella ställning och resultat. Uppstår nya kapitalanskaffningsbehov och om dessa löses genom 
upplåning kommer Bolaget att belastas av ytterligare räntekostnader, som kan bli betydande i ett läge med 
högre marknadsräntor. Bolaget innehar även finansiella tillgångar som är känsliga för ränteförändringar och 
därför till sin natur förenade med ränterisker. Bolaget har historiskt inte använt och använder inte för närvarande 
några räntederivatinstrument.

2.3  RISKER RELATERADE TILL FÖRVÄRVET AV WALLMANS

Uteblivna synergieffekter och integrationsproblem
Ett förvärv av den här storleken innebär typiskt alltid vissa risker. Det finns risk att de synergieffekter Bolaget 
har identifierat, inte kommer att positivt påverka resultatet i den utsträckning Bolaget har förväntat sig. Vidare 
finns risk för att integrationen kan bli kostsam, tidskrävande och kräva väsentliga ledningsresurser. Därutöver 
finns risk för att Wallmans verksamhet inte utvecklas som förväntat eller att andra väsenliga förutsättningar för 
förvärvet brister. Konsekvenser härav är lägre framtida resultat och svagare finansiell ställning. 



12  ★  2ENTERTAIN

Emissionsgaranti
Bolaget har erhållit ett skriftligt garantiåtagande från Pejoni Förvaltning AB samt Förvaltnings Aktiebolaget 
Instrumentet om totalt 3 279 815 aktier dvs 42,9 MSEK av den totala företrädesemissionen på 57,4 MSEK. 
Dessa garantiåtaganden är säkerställda till 50% genom bankgaranti. Bolaget kan mot bakgrund av detta inte 
garantera att mer än 50% av garantiåtagandena kommer att infrias.  

Uteblivet förvärv
Bolaget kommunicerade den 2 oktober 2009, som ett led i dess tillväxtstrategi, ett förvärv av Wallmans Nöjen 
AB (publ). Skulle någon av garanterna dra sig ur kommer förvärvet inte bli av. För det fall förvärvet inte skulle 
komma till stånd uteblir den avsedda förstärkningen av Bolagets finansiella ställning. Detta kan innebära att 
Bolaget inte kan nå sitt tänkta tillväxtmål. 

2.4  RISKER RELATERADE TILL AKTIEN

Allmänna risker för investerare
Aktieägande är alltid förknippat med risk och risktagande. Eftersom en aktieinvestering kan både stiga och 
sjunka i värde är det inte säkert att en investerare kan komma att få tillbaka investerat kapital. Både aktie-
marknadens generella och aktiekursens utveckling för specifika bolag är beroende av en rad faktorer, flera av 
vilka enskilda inte har möjlighet att påverka. Investeringar i aktier bör därför föregås av en noggrann analys. 

Likviditetsrisk
Det är inte möjligt att förutse hur investerarnas intresse för 2Entertain-aktien ändras över tiden. Om en aktiv och 
likvid handel inte utvecklas kan det innebära svårigheter att sälja större poster inom en snäv tidsperiod, utan att 
priset på aktien påverkas negativt för aktieägarna.

Kursrisk
Det framtida priset för aktierna kan komma att vara volatilt till följd av till exempel variationer i 2Entertains kvar-
talsvisa rörelseresultat, företagsspecifika nyheter och händelser samt allmänna marknadsfluktuationer. En ned-
gång i Bolagets aktiekurs kan även försvåra för 2Entertain att i framtiden anskaffa kapital genom emissioner av 
aktier eller andra värdepapper vid tidpunkter eller till priser som 2Entertain anser vara lämpliga. 

Utdelningsrisk
Storleken på framtida eventuella utdelningar till innehavare av aktier i 2Entertain är beroende av ett antal fak-
torer, såsom exempelvis resultat, finansiell ställning, kassaflöde och rörelsekapitalbehov. Historiskt sett så har 
Bolaget delat ut 50% av sitt resultat vilket medför förväntningar av marknaden att Bolaget skall fortsätta med 
detta.  Detta är ingen garanti utan ett mål Bolaget har som förhoppning att kunna uppnå. Skulle Bolaget inte 
lyckas med detta mål kan aktiekursen påverkas negativt.

Kontrollerande ägare
Såväl före som efter förestående nyemission kommer ett mindre antal ägare tillsammans äga en väsentlig 
andel av samtliga utestående aktier i Bolaget. Följaktligen har dessa aktieägare, var och en för sig eller tillsam-
mans, möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande på ärenden som kräver beslut vid bolagsstämma, däribland 
val av styrelseledamöter och godkännande av fusioner, konsolideringar och andra företagstransaktioner. 
Koncentrationen av ägandet kan vara till nackdel för mindre aktieägare om dessa har intressen som avviker från 
de större ägarnas intressen. 
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VIKTIG INFORMATION

Rätt till teckning
De som på avstämningsdagen den 26 november 2009 är registrerade som aktieägare i 2Entertain AB (publ) 
äger företrädesrätt att teckna en ny aktie för två gamla aktier. De nya aktierna emitteras till en kurs om 
13,08 SEK per aktie.

Preliminär tidsplan
Handel med teckningsrätter 1 december – 10 december 2009
Anmälningsperiod 1 december – 15 december 2009
Beräknad likviddag 15 december 2009
Avstämningsdag för rätt till
deltagande i nyemissionen 26 november 2009 
Offentliggörande av tecknings-
resultat i nyemissionen 21 december 2009

Övrigt   
Lista/branschklassificering NASDAQ OMX First North/ Sällanköp, Movies & Entertainment
ISIN-kod SE0000680902
Handelsbeteckning 2ENT
Handelspost  1 aktie
Kontoförande institut Euroclear Sweden AB
Aktiekapital 4 388 297 SEK fördelat på 8 776 594 aktier
Bolaget regleras av: Aktiebolagslagen (2005: 551)
Bolagets organisationsnr.: 556301-2730
Bolagets adress 2Entertain AB (publ)
 Box 278
 SE-311 23 Falkenberg
 Besöksadress: Skreavägen 7
 Telefon: 0771 – 17 00 00

Publiceringsdatum:  30 november, 2009
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3  INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 2ENTERTAIN

Nyemission
För att finansiera 2Entertains förvärv av Wallmans Nöjen AB (publ) kommer 2Entertain bland annat att genom-
föra en nyemission med företrädesrätt för 2Entertains aktieägare. På den extra bolagsstämman den 23 novem-
ber 2009 beslutades att genomföra en kontantemission med företrädesrätt om högst 4 388 297 aktier innebä-
rande en ökning av aktiekapitalet om högst 2 194 148,50 SEK. Utöver ovan kontantemission kommer det också 
genomföras två riktade emissioner. För mer information om de riktade emissionerna, se kapitel ”bakgrund och 
motiv.”

Kontantemissionen kommer att vara en emission med företrädesrätt för aktieägarna i 2Entertain. Där kommer 
Bolagets aktiekapital öka med högst 2 194 148,50 SEK från nuvarande 4 388 297 SEK till högst 6 582 445,50 
SEK, genom nyemission av högst 4 388 297 aktier. Bolagets aktieägare äger företrädesrätt att teckna nya aktier 
i 2Entertain i förhållande till det antal aktier de sedan tidigare äger i Bolaget. Avstämningsdag för fastställande 
av vilka aktieägare som är berättigade att teckna de nya aktierna är torsdag den 26 november 2009. Teckning 
skall ske under perioden från och med 1 december 2009 till och med den 15 december 2009.

Emissionsbeslutet innebär att aktieägare får teckna en ny aktie för två befintliga aktier i Bolaget. Aktier som 
inte tecknas med stöd av teckningsrätter kommer att erbjudas till nämnda garanter, Pejoni Förvaltning AB samt 
Förvaltnings Aktiebolaget Instrumentet. Emissionskursen har fastställts till 13,08 SEK per aktie, vilket innebär 
att nyemissionen sammanlagt tillför 2Entertain högst 57 398 925 SEK före emissionskostnaderna och transak-
tionskostnaderna vilka beräknas uppgå till 6,0 MSEK. Emissionskursen innebär en rabatt om 20 procent på den 
framräknade snittkursen om 16,35 SEK. De nya aktierna skall medföra samma rätt som de nuvarande aktierna i 
Bolaget.1

Emissionsgaranti
2Entertain har 6 november 2009 ingått avtal avseende en emissionsgaranti med Pejoni Förvaltning AB (Adress: 
Box 52, 182 05 Djursholm) samt den 8 november 2009 med Förvaltnings Aktiebolaget Instrumentet (Adress: 
Ulvsunda Slottsväg, Flygel 3, 167 33 Bromma). Emissionsgarantin omfattar 3 279 815 aktier dvs 42,9 MSEK 
av företrädesemissionen på 57 398 925 MSEK. Pejoni Förvaltning AB garanterar 33,0 MSEK dvs. 2 522 935 
aktier och Förvaltnings Aktiebolaget Instrumentet garanterar 9,9 MSEK dvs. 756 880 aktier. Det här betyder 
att 74,74% procent av emissionen är garanterad av dessa garanter. Skulle garanterna behöva teckna aktier 
kommer det att ske till samma villkor som för övriga aktieägare. En garantiersättning motsvarande 5% av det 
belopp Garanterna tecknar dvs. som mest 2 145 000 SEK kan komma att utbetalas kontant till Garanterna för-
delat enligt följande: Pejoni Förvaltning AB, 1 650 000 SEK (exkl mervärdeskatt) samt Förvaltnings Aktiebolaget 
Instrumentet, 495 000 SEK (exkl mervärdeskatt). Därtill har ett antal aktieägare i Bolaget muntligen åtagit sig 
att teckna sig för sin pro rata andel i Bolaget vilket per den 6 november 2009 uppgår till sammanlagt 6 152 439 
SEK. Detta skall ej ses som någon garanti då inga garantiavtal är skrivna med ovan nämnda aktieägare. Det 
finns således ingen skriftlig garanti för att de kommer att teckna sig för sin pro rata andel i kommande nyemis-
sion. Om nämnda aktieägare tecknar i kommande nyemission om 6,1 MSEK samt garanterna uppfyller sina 
emissionsgarantier om 42,9 MSEK kommer Bolaget få in 49,0 MSEK av den totala emissionen på 57,4 MSEK. 
Ovan nämnda emissionsgarantier till Pejoni Förvaltning AB samt Förvaltnings Aktiebolaget Instrumentet är 
säkerställda till 50%, dvs 21,4 MSEK, genom bankgaranti. Härmed inbjuds, i enlighet med villkoren i detta 
Prospekt, aktieägarna i 2Entertain att med företrädesrätt teckna nyemitterade aktier i 2Entertain. 

Falkenberg den 23 november 2009, 2Entertain AB (publ)

Styrelsen

      
1 Se vidare avsnitt ”Villkor och anvisningar”
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4  BAKGRUND OCH MOTIV

Styrelsen i 2Entertain AB (publ) har med stöd av bolagsstämman den 23 november, genomfört ett förvärv 
av Wallmans med en köpeskilling om 120,0 MSEK. Ett förvärvsavtal har träffats med samtliga aktieägare av 
Wallmans Nöjen AB (publ). Detta prospekt har upprättats för att genomföra en kontantemission med företrä-
desrätt för 2Entertains aktieägare som ska utgöra en del av finansieringen av förvärvet av Wallmans Nöjen AB 
(publ). De nyemitterade aktierna upprättas i enlighet med svensk lagstiftning. Handeln med aktien kommer även 
i fortsättningen att ske via NASDAQ OMX First North. 

Utöver redan nämnda företrädesemission kommer det genomföras två riktade emissioner varav en skall finan-
siera detta förvärv. 
Den första riktade emissionen kommer ske till Hans Wallman med en emissionskurs om 16,35 SEK. Genom den 
här emissionen kommer bolaget få 16,0 MSEK. Hans Wallman erhåller således 978 593 aktier i 2Entertain.  
Den andra riktade emissionen är en riktad emission till Hans Wallman om 3,6 MSEK. Genom denna emission 
kommer Hans Wallman få ytterligare 279 598 aktier till en rabatterad kurs om 13,08 SEK. Syftet med den här 
emissionen är att Hans Wallman skall ersättas för att han genom den första riktade emissionen inte har möj-
lighet att medverka i företrädesemissionen för befintliga aktieägare. Detta är en förutsättning för att den andra 
riktade emissionen till Hans Wallman godkänns och kan genomföras.
Av ovan nämnda emissioner kommer 65,0 MSEK att användas till att finansiera förvärvet av Wallmans. 25,0 
MSEK kommer finansieras genom en säljarrevers till Hans Wallman vilken är säkrad genom avtal. Resterande 
30,0 MSEK kommer finansieras genom ett banklån. Detta banklån är garanterat av Bolagets huvudbank till 
marknadsmässiga villkor. 
Den likvid som inte används till förvärvet skall användas till transaktions- och emissionskostnader samt att 
stärka bolagets kassa.

Utspädning
Genom företrädesemissionen beräknas Bolaget emittera 4 388 297 aktier vilket ökar nuvarande antalet aktier 
från 8 776 594 till 13 164 891 vilket ger en utspädningseffekt för befintliga aktieägare om 33,3%. Efter att samt-
liga tre emissioner är genomförda tillkommer 5 646 488 nya aktier vilket ökar antalet aktier från 8 776 594 till 
14 423 082 aktier vilket resulterar i en utspädningseffekt för befintliga aktieägare om 39,14%. 

För mer information om finansieringen av förvärvet se avsnitt 9.4.

Övrigt
Transaktionen och fullständig betalning beräknas vara genomförd 22 december 2009. 

Bakom 2Entertains beslut att förvärva Wallmans finns såväl affärsmässiga som finansiella skäl. 2Entertain och 
Wallmans är båda verksamma inom upplevelseindustrin men de har olika fokus för sin respektive verksam-
het, vilket gör att de kompletterar varandra väl. Wallmans fokuserar idag på Dinnershows och Arenor medans 
2Entertains primära fokus idag finns inom teater, musikal, show och artist. En kombination av 2Entertain och 
Wallmans bedöms skapa betydande möjligheter inom den växande marknaden för upplevelseindustri. Den Nya 
Koncernen får tillsammans en bredare produktportfölj med ett större gemensamt kundregister.

2Entertains övergripande mål med förvärvet är att:
 • skapa en bredare produktportfölj och starkare plattform
 • realisera de stora synergimöjligheterna
 • bevara och vidareutveckla varumärket Wallmans

Utöver ovan beskrivna affärsmässiga och finansiella skäl för transaktionen ser styrelsen även andra fördelar 
med en sammanslagning av 2Entertain och Wallmans. Givet bolagens relativt begränsade storlek var för sig 
förväntas sammanslagningen av bolagen ge en positiv effekt på kapitalmarknaderna genom ökat intresse från 
media, analytiker och investerare. 
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Styrelsen för 2Entertain har uppskattat de sammanlagda kostnaderna för emissionen och transaktionens 
genomförande till ca 6,0 MSEK.

Styrelsen i 2Entertain, som ansvarar för detta prospekt, har vidtagit alla rimliga försiktighets åtgärder för att 
säkerställa att uppgifterna i dokumentet, så vitt de vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att 
ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. 

Styrelsen, 23 november 2009
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5  VILLKOR OCH ANVISNINGAR

5.1  RÄTT TILL TECKNING

De som på avstämningsdagen den 26 november 2009 är registrerade som aktieägare i 2Entertain äger 
företrädesrätt att teckna 1 ny aktie för 2 gamla aktier.

5.2  EMISSIONSKURS

De nya aktierna emitteras till en kurs om 13,08 SEK per aktie. Emissionskursen är framräknad som snittkursen 
30 dagar innan offentliggörandet av förvärvet med en rabattsats på 20%.

5.3  AVSTÄMNINGSDAG

Avstämningsdag hos Euroclear AB för fastställande av vem som skall erhålla teckningsrätter är torsdagen den 
26 november 2009. Aktierna i 2Entertain handlas exklusive rätt till deltagande i nyemissionen från och med 
tisdagen den 24 november 2009, och sista dag för handel i 2Entertain-aktien med rätt till deltagande i nyemis-
sionen var således måndagen den 23 november 2009. Emissionen kan ej dras tillbaka av 2Entertain. 

5.4  EMISSIONSREDOVISNING TILL DIREKTREGISTRERADE AKTIEÄGARE

Prospekt och förtryckt emissionsredovisning med vidhängande bankgiroavi avseende teckning av nya aktier 
skickas till direktregistrerade aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen är registrera-
de i den av Euroclear för 2Entertains räkning förda aktieboken. Av den förtryckta emissionsredovisningen fram-
går bland annat antalet erhållna teckningsrätter och det antal aktier som kan tecknas med stöd av teckningsrät-
ter. De som är upptagna i den i anslutning till aktieboken förda särskilda förteckningen över panthavare med 
flera meddelas separat. VP-avi avseende registreringen av teckningsrätter på aktieägarens VP-konto skickas 
ej ut.

5.5  FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIEINNEHAV

Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller inget prospekt och inte 
heller någon emissionsredovisning från Euroclear. Teckning och betalning skall istället ske i enlighet med 
instruktioner från förvaltaren.

5.6  TECKNINGSRÄTTER

För varje registrerad aktie per avstämningsdagen i 2Entertain erhålls 1 teckningsrätt. 2 teckningsrätter berättigar 
till teckning av 1 ny aktie i 2Entertain. 

5.7  HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER

Handel med teckningsrätter äger rum vid NASDAQ OMX First North under perioden från och med den 
1 december 2009 till och med den 10 december 2009. Skandinaviska Enskilda Banken (”SEB”) samt andra 
värdepappersinstitut står till tjänst med förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter. Teckningsrätter 
som ej utnyttjas för teckning under teckningstiden måste säljas för att inte förfalla värdelösa. Euroclear 
kommer efter teckningstidens utgång att boka bort outnyttjade teckningsrätter från aktieägarens VP-konto. I 
samband med detta utsänds ingen VP-avi. 

5.8  TECKNINGSTID

Teckning av nya aktier sker under tiden från och med den 1 december 2009 till och med den 15 decem-
ber 2009. Efter den 15 december 2009 blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. 
Outnyttjade teckningsrätter kommer, utan avisering från Euroclear, att bokas bort från VP-kontot. Styrelsen 
i 2Entertain förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden och tiden för betalning, en eventuell förlängning 
meddelas sista dagen för teckning, 15 december. 
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5.9  TECKNINGSTID OCH INBETALNING

A. Teckning av aktier med företrädesrätt
Teckning av aktier med företrädesrätt sker genom betalning av teckningslikviden SEK 13,08 per aktie under 
teckningstiden vid något av SEB:s kontor eller på annat valfritt svenskt bankkontor. Observera att ingen 
avrundning av beloppet, vare sig uppåt eller nedåt får göras! Aktieägarna har från Euroclear erhållit en för-
tryckt bankgiroavi. Teckning skall göras antingen med den utsända bankgiroavin eller med anmälningssedel – 
enligt fastställt formulär – i enlighet med nedanstående alternativ. Anmälan i emissionen är bindande. 

1. Bankgiroavi
För det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning skall endast den för-
tryckta bankgiroavin användas som underlag för teckning genom betalning. Inga tillägg eller ändringar får göras 
på bankgiroavin.

2. Anmälningssedel
För det fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras, eller av annan anledning ett annat antal teckningsrätter än 
det som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, skall särskild anmälningssedel 
användas som underlag för teckning genom betalning. Likvid skall erläggas samtidigt som anmälan sker vid 
något av SEB:s kontor, eller på annat svenskt bankkontor med erforderligt tillstånd, i enlighet med instruktio-
nerna på anmälningssedeln. Sådan anmälningssedel kan erhållas från SEB Emissioner, tel. 08-639 2750. Den 
förtryckta bankgiroavin skall ej användas. 

B. Villkor för sekundär tilldelning
Om emissionen inte fulltecknas skall garanterna äga rätt att teckna de resterande aktierna.

5.10  BETALDA TECKNADE AKTIER (BTA)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bank-
dagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av BTA skett 
på tecknarens VP-konto. Sedan emissionen registrerats hos Bolagsverket kommer BTA, utan avisering från 
Euroclear, att omvandlas till nya aktier. 

HANDEL AV BTA, M M
Notering av BTA på NASDAQ OMX, First North beräknas ske från och med den 1 december 2009 och sista dag 
för handel med BTA beräknas bli omkring den 21 december 2009. De nya aktierna förväntas bli föremål för han-
del vid NASDAQ OMX First North från och med den 30 december 2009. 

5.11  RÄTT TILL UTDELNING

De nya aktierna medför rätt till utdelning, i den mån utdelning beslutas, från och med avstämningsdagen för den 
utdelning som må beslutas närmast efter emissionens registrering, under förutsättning att de nya aktierna blivit 
registrerade och införda i den av Euroclear förda aktieboken före avstämningsdagen för utdelning. Utbetalning 
av eventuell utdelning ombesörjs av Euroclear.

5.12  OFFENTLIGGÖRANDE AV TECKNINGSRESULTAT I NYEMISSIONEN

Slutligt teckningsresultat beräknas komma att offentliggöras via ett pressmeddelande omkring den 
21 december 2009. Bolaget har som förhoppning att emissionen skall vara registrerad hos bolagsverket 
den 30 december 2009. 

Aktierna kommer att bli föremål för en ansökan om upptagande till handel på First North. Det kan inte försäkras 
att denna ansökan om upptagande till handel med säkerhet kommer att beviljas. 
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6  VD HAR ORDET

Bästa aktieägare,

2Entertain: Nu en ännu starkare kombination av SHOW & BUSINESS!

2Entertain har de senaste åren tagit stora och viktiga steg för att stärka sin position inom upplevelseindustrin. 
Genom förvärvet av Hansen Conference & Event 2007 utvidgas värdekedjan att omfatta ytterligare tjänster, 
såsom eventgenomförande med tillhörande kringtjänster i produktportföljen, något som i båda organisationerna 
leder till successiv merförsäljning. 
Övertagandet av China Teatern 2009 innebär att Bolaget genom tillgången till ytterligare en spelplats, kan skapa 
fler produktioner och därigenom befäster sin position som en av de ledande aktörerna på privatteatermarkna-
den i Skandinavien.

Genom det strategiska förvärvet av Wallmans går vi vidare och skapar en av Nordens största företag inom 
producerad liveunderhållning. Wallmans och 2Entertain har haft ett nära samarbete under många år och vi har 
på nära håll kunnat följa deras fantastiska verksamhets- och lönsamhetsmässiga utveckling med sitt enligt vår 
uppfattning unika Dinnershowkoncept. 

En högklassig liveunderhållning i restaurangmiljö har alla förutsättningar att lyckas i en internationell expansion. 
Detta kan vi nu med gemensamma krafter verka för. Det är en stor styrka att vi känner varandra så väl, det 
underlättar arbetet med erfarenhetsutbyte och tillskott av nya idéer som kommer att berika båda verksamhe-
terna på ett framgångsrikt sätt. 

I och med detta förvärv har Koncernens kreativa organisationer nu ett brett utbud av upplevelser att erbjuda 
marknaden. Varje enskild verksamhetsdel har målsättningen att bli bäst inom sitt gebit. Kompetens finns att 
genomföra stora event, skapa show- och teaterunderhållning i världsklass, bjuda till internationella Dinnershows 
och skräddarsy artistunderhållning till de flesta arrangemang. 

Sammantaget gör vi bedömningen att Bolagets nya plattform ger bra förutsättningar för fortsatt tillväxt på 
befintliga och nya marknader med fortsatt god lönsamhetsutveckling.

2Entertain i sin nya skepnad brinner för att fortsätta utvecklas och hälsar dig välkommen på denna nya resa, 
kantad av SHOW & BUSINESS, med oss. 

Med Vänliga Nöjeshälsningar

Susanne Nilsson
VD
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7  BESKRIVNING AV 2ENTERTAIN

7.1  AFFÄRSIDÉ

2Entertains kärnverksamhet är att på ett lönsamt sätt initiera, producera, marknadsföra och sälja kvalitativ 
underhållning till en bred publik på olika mötesplatser.

7.2  VERKSAMHETSBESKRIVNING

2Entertain verkar inom upplevelseindustrin som innefattar allt från skivor, dataspel, konserter, musikaler till 
events och resor. 2Entertain har valt att fokusera på det område som är upplevelser, dvs. liveunderhållning. 
2Entertains verksamhet delas primärt in i fyra typer av affärsområden: 
 • Teater, Musikal och Show
 • Konferens och Event
 • Artist
 • Arena

Affärsområde Teater, Musikal och Show
2Entertain producerar, marknadsför och säljer teater-, musikal- och showproduktioner, som drivs i egen regi 
eller som samprojekt med andra producenter. En produktion innebär en serie föreställningar. Kunderna är både 
privatpersoner och företagskunder. Under 2008 var 2Entertain producent eller medproducent i evenemang med 
nästan 600 000 sålda biljetter och över 800 genomförda föreställningar.

Bolagets uppfattning är att en bra föreställning alltid lockar publik oavsett konjunkturläge. Att 2Entertain produ-
cerar många föreställningar inom teater, musikal och show ger goda möjligheter att göra prognoser och att rätt 
kombinera ensemble, föreställning och arena – för att gästerna ska få det de förväntar sig. 

2Entertain följer noga och dagligen försäljningssiffrorna för att se tendenser och bedöma varje produktions för-
säljningspotential. Det faktum att ingen produktion är den andra lik gör det oerhört viktigt att vinna slaget om 
publiken, varje gång. Utbudet och fördelningen av egna produktioner och samarbetsprojekt gör att resultatet 
varierar mellan olika kvartal och verksamhetsår vad gäller volym och lönsamhet. 

Rätt produktioner är nyckeln
Kostnader, intäkter och gästunderlag varierar också mellan olika genrer. Men återigen är det ”rätt produktioner” 
som är nyckeln. Att flytta en produktion till fler orter och bygga serier är också ett sätt att få ut maximalt ur en 
satsning. Kostnader för scenografi, ljus, ljud, löner under repetitioner, marknadsföring med mera uppkommer till 
största delen före premiären. Avtal med arenan, skådespelare och övrig personal, görs upp för en garanterad 
spelperiod och per föreställning eller, som allt oftare, som månadsarvode. När väl biljetter släppts till försäljning 
finns bara finjusteringar på kostnadssidan att göra men vid hög efterfrågan finns oftast möjligheten att släppa 
fler föreställningar och därmed optimera lönsamheten.

Distribution
Allt fler biljetter till bolagets produktioner säljs via internet där flest biljetter till Bolagets produktioner säljs 
genom Ticnet men fler aktörer dyker upp. Detta ger nya spännande möjligheter att skapa en interaktiv mark-
nadsplats med biljettförsäljning på webben. 

Affärsområde Konferens & Event
Hansen Conference & Event AB, som är ett av de ledande företagen inom konferens- och eventmarknaden i 
Skandinavien, ägs sedan november 2007 till 75 procent av 2Entertain och till 25 procent av Hansens ledning. 
Genom ägarskapet har 2Entertain breddat sin verksamhet och skapat nya affärsmöjligheter.

Hansen projektleder konferensresor och events över hela världen utifrån kundens syfte och mål. Verksamheten 
utgår från Stockholm, Göteborg, Malmö och Växjö. Under 2008 genomfördes cirka 500 uppdrag för några av 
Sveriges mest framgångsrika företag och omsättningen uppgick till drygt 217 MSEK. En stor del av Hansens 
omsättning är vidarefakturering av till exempel resor. Det betyder att om Hansen får i uppdrag att ordna en resa 
för 100 000 SEK så köper de en resa på en resebyrå för 100 000 SEK som de direkt vidarefakturerar till kunden. 
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Hansen får i det läget inga pengar utan pengarna går endast genom Hansen till resebyrån och Hansen redovi-
sar 100 000 SEK i intäkter och 100 000 SEK i kostnader. 

Under 2009 har Hansen fått anpassa sin kostym efter konjunkturläget då efterfrågan har minskat. 

Affärsområde Artist
Inom affärsområdet Artist arbetar 2Entertain med beställda skräddarsydda program och upplevelser med olika 
artister, för framför allt företag. Under 2009 kommer det genomföras ungefär 3 500 föreställningar runt om i 
Europa. I affärsområdet ingår Artistförmedling, Onboard Entertainment och OnSite Entertainment. 

Artistförmedling
2Entertain har fokus på underhållning med breda artister särskilt inom schlagergenren. För att kunna agera 
starkt på marknaden inleddes under 2007 ett samarbete med Bert Karlsson, ett samarbete som fortsätter än 
idag. Samarbetets syfte är att hitta nya talanger och nya affärsmöjligheter för båda parter. Nya artister som 
2Entertain nu bokar är bland andra Sarek, The Poodles, Lotta Engberg, Style och Scotts. Thomas Petersson, 
Molly Sandén, Jessica Andersson och Magnus Bäcklund är andra artister i 2Entertains utbud. Genom att 
Bolaget skrivit avtal med utvalda artister finns de med i bolagets utbud och bokas således genom Bolaget mot 
ett arvode. 
2Entertain har också sedan många år haft nöjet att producera Wallmans produktioner Wallmans Schlagerbar på 
turné och Wallmans på turné.

Onboard Entertainment
Ombordunderhållning på fartyg har vuxit till ett betydande segment. 2Entertain levererar all underhållning varje 
dag i veckan, året om, till kryssningsfartygen Color Fantasy och Color Magic på rutten Oslo-Kiel. Totalt har cirka 
1 450 shower spelats för sammanlagt en miljon gäster. Nuvarande avtal löper till och med 2011. 

OnSite Entertainment
Sedan 2006 samarbetar 2Entertain med Fritidsresor. Uppgiften är att öka gästnöjdheten genom högklassig 
underhållning på utvalda Fritidsresors Blue Village-anläggningar. På elva hotell i Europa levererar totalt ett 70-tal 
artister underhållning fem kvällar i veckan.
 
Arbetet ställer höga krav på artisterna samtidigt som det ger en stor erfarenhet inför den fortsatta artistkarriären.

Affärsområde Arena
För 2Entertain är det viktigt att ha tillgång till flera arenor, för att säkerställa spelplatser till kommande produk-
tioner. En god kunskap om effektiv administration och projektledning av arenadriften ökar också lönsamheten.

2Entertain väljer sina spelplatser med omsorg då de är lika viktiga för helhetsintrycket som ensemble och 
manus. Fokus ligger både på gästernas helhetsupplevelse och hur lönsamheten kan maximeras. Arbetet hand-
lar om att optimera antalet besökare, skapa mer- och kringförsäljning och på så sätt säkerställa gästens hel-
hetsupplevelse. Det gäller också att finna användningsområden för arenan när det inte spelas föreställningar. 
Bolagsstämmor, konferenser och seminarier är några exempel.

2Entertains arenor är välkända för en van teaterbesökaren. 2Entertain äger 50% av Oscarsteatern i Stockholm, 
31% av Chat Noir i Oslo och har hyreskontrakt på minst 5 år på Lisebergsteatern, Chinateatern samt Vallarnas 
friluftsteater i Falkenberg. 

Satsningen på arenor i egen drift och regi är ett strategiskt val 2Entertain gjort för att alltid ha tillgång till spel-
plats och på så sätt ta ansvar för den totala gästupplevelsen. 
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7.3  FRAMGÅNGSFAKTORER

Bolaget anser att om en produktion ska bli en succé beror på hur väl de lyckas balansera de inre och yttre 
omständigheterna. Bolaget har identifierat tre faktorer som är avgörande för hur en produktion kommer att 
fungera publikmässigt och i förlängningen resultatmässigt och det är manus, artister och arena. 

Om en faktor är svag behöver den andra och/eller den tredje faktorn vara starkare för att Bolaget ska kunna 
förvänta sig en succé. Om 2Entertain till exempel väljer att spela en musikal på en arena okänd för den typen 
av publik, krävs det att ensemblen har en stark lyskraft. Det motsatta scenariot är en arena med mycket trogen 
publik. Manuset är inte helt avgörande, det är viktigare vilken typ av uppsättning som presenteras. Här går det 
ofta bra att använda talangfulla men oprövade kort i artistensemblen. Ett riktigt känt namn går bra att placera 
i princip var som helst men för att nå optimal framgång måste det vara i kombination med rätt arena och rätt 
manus. När 2Entertain hittar den rätta balansen mellan dessa tre faktorer är produkten framgångsrik.

Produktion av levande scenunderhållning håller all fokus på den artistiska kvalitén, medan affärsmässigheten i 
driften av arenorna kräver ett annat fokus. 2Entertain har därför separerat driften av arenorna från teaterproduk-
tionen genom att skapa en fristående organisation, 2Entertain Arena. 

7.4  HISTORIK

2Entertain har funnits i drygt 20 år. Namnet är relativt nytt men Bolaget startades redan 1987. Från att ha varit 
ett relativt litet produktionsbolag i Halland är 2Entertain nu en av Skandinaviens största upplevelseleverantörer. 
Bolaget har arbetat inom många områden och gjort revy, krogshow, teater, musikal, barnprogram, företagseve-
nemang, magishower och artistturnéer. Nedan följer viktiga händelser som har bidragit till Bolagets utveckling.

1987  Företaget startar i Halland.

1992 Första artistprogrammet inleds tillsammans med Matz Bladhs.

1993  TV-serien Full fräs med Stefan & Krister produceras.

1995  Över 7 000 personer ser Sommarbuskis med Stefan & Krister på en och samma kväll i Båstad.

1996  Vallarnas friluftsteater startas i Falkenberg. Första uppsättningen heter Hemlighuset.

1997  Etablerar kontor i Stockholm och tar Wallmans Salonger på turné för första gången.

1999  Schlagerbandet Friends blir TV-serie.

2000  Bolaget noteras på Göteborgs O-lista.

2001  Kontor etableras i Oslo.
  Friends vinner melodifestivalen med Bolaget som managers.

2002  2Entertain förvärvar 31% av Chat Noir AS i Oslo.
  Produktionsbolaget PowerArt från Göteborg förvärvas. 

2003  Fame vinner melodifestivalen med Bolaget som managers.

2004  2Entertain förvärvar femtio procent av Oscarsteatern i Stockholm.

2005  2Entertain levererar underhållning till Color Line, Silja Line och Fritidsresor. 

2006  Bolaget listas på NASDAQ OMX First North. 
  Ett förnyat samarbete med Color Line tecknas. 
  Oscarsteatern firar 100 år.

2007  Avtalet med Color Line utökas med underhållning på ytterligare ett fartyg.
  Hansen Conference & Event förvärvades i november. 

2008  2Entertain tecknar, tillsammans med Vicky Nöjesproduktion, avtal om att ta över driften av 
  China Teatern. 
  Thalia Teater avyttrades i februari.
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7.5  MARKNADSÖVERSIKT

2Entertain producerar, marknadsför och säljer teater-, musikal- och showproduktioner, som drivs i egen regi 
eller som samprojekt med andra producenter. En produktion för oss är en serie föreställningar. Kunderna är 
både privatpersoner och företagsgrupper. 

Det totala värdet av ”kulturunderhållning” i Sverige uppskattas till ca 4 500 kronor per hushåll och år. 
Segmentet teater, opera och musikal är värderat till cirka 1 miljard kronor. Under 2008 var 2Entertain producent, 
medproducent eller bokningsansvarig i projekt med nästan 600 000 sålda biljetter och över 800 genomförda 
föreställningar. Information ovan är tagen från SCB:s konsumentpanel år 2008. 

2Entertains dotterbolag Hansen Conference & Event arbetar inom mötesindustrin som omsatte 50 miljarder SEK 
i Sverige under 2008 och förväntas att fördubblas under de närmaste tio åren enligt rapporten TREND2008, 
presenterad av branschtidningen Meetings International. Enligt IRM (institutet för reklam- och mediastatistik, 
www.irm.se) omsätter ”Event/Mässor/Sponsring” 12 miljarder SEK under 2008 vilket är en tillväxt på 15% på 
under 2008. Nättidningen Spoonsorworld (www.sponsorworld.com) utsåg i juli 2009 Hansen Conference och 
Event till Sveriges största eventbyrå med en omsättning på 217 MSEK. Bolaget uppskattar att lågkonjunkturen 
krymper marknaden med 20% under 2009. 

Intäktsfördelning Geografiskt (MSEK) 
Land 2006 2007 2008 30-sep-09
Sverige 229 259,5 432 234,9
Norge 23 30,8 47,2 40,3
    
Intäktsfördelning Verksamhet (MSEK) 
Område 2006 2007 2008 30-sep-09
Tjänster 245,2 284,6 474,4 271,9
Varor 6,8 5,7 4,8 3,3

Bolagets huvudsakliga verksamhet är att leverera upplevelser i form av shower, musikal, teater, event och 
artistförsäljning. Omsättningen för detta redovisas ovan under rubriken tjänst. I anslutning till detta säljs pro-
gramblad, souvenirer, trycksaker och enklare förtäring och omsättningen för detta återfinns under rubriken varor 
ovan. 

7.6  KUNDER

Bolagets uppfattning är att dess kunder är mycket selektiva i sitt spenderande. För att kunna tillfredsställa kun-
dernas behov behöver Bolaget ha en god kunskap om sin målgrupp. Majoriteten av 2Entertains kunder är pri-
vatpersoner som själva köper sina biljetter. Den typiska kunden är en kvinna på över 35 år och även när en man 
ser en föreställning är det oftast en kvinna som köpt biljetten. Bolaget försöker skapa långsiktig kundlojalitet 
genom nöjda kunder. Framgången mäts genom återköpsfrekvensen inom två år. Exempel på åtgärder 2Enter-
tain vidtagit för att skapa långsiktig kundlojalitet är införandet av lojalitetsprogrammet 2Entertain VIP-gäst samt 
aktieägarprogrammet. 

7.7  MEDARBETARE

Medarbetarperspektivet innebär att 2Entertain fokuserar på varje medarbetares betydelse för företagets utveck-
ling och framgång. Medarbetarnas motivation och trivsel mäts i ett medarbetarindex. Varje medarbetare är 
ansvarig för initiativ till sin egen utveckling och företaget ska vara lyhört för sådana initiativ. En speciell pott med 
resurser finns avsatt för utveckling av varje individs yrkesmässiga kompetens. Under första halvåret 2009 hade 
2Entertain 65 heltidsanställda samt 287 projektanställda. Med projektanställda menas medarbetare anställda 
under en kortare period som till exempel under en föreställnings löptid. 
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8  FINANSIELL ÖVERSIKT 2ENTERTAIN

8.1  ALLMÄNT

Nedanstående finansiella information i sammandrag baseras på och bör läsas tillsammans med Bolagets revi-
derade koncernredovisningar för räkenskapsåren 2006-2008, vilka har upprättats i enlighet med årsredovis-
ningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden, samt delårsrapporterna för de nio första 
månaderna 2008 och 2009. Delårsrapporterna har inte varit föremål för översiktlig granskning av Bolagets revi-
sorer. Samtliga årsredovisningar och delårsrapporter, enligt ovan, har införlivats genom hänvisning och utgör en 
del av detta prospekt.

Finansiella effekter av förvärvet av Wallmans Nöjen AB (publ) är exkluderade i all finansiell information i detta 
avsnitt. Konsoliderade proformaräkenskaper för Den Nya Koncernen för 2008 återfinns under avsnitt 10, 
Proformaredovisning.

Viss finansiell och annan information som redovisas i detta prospekt har avrundats, varför tabeller och grafer 
inte alltid summerar. Förutom vad som uttryckligen anges har ingen information i detta prospekt granskats eller 
reviderats av Bolagets revisor. 

8.2  HANDLINGAR INFÖRLIVADE VIA HÄNVISNING

Bolagets årsredovisningar för räkenskapsåren 2006-2008 samt Bolagets delårsrapport för perioden januari – 
september 2008 och 2009 utgör en del av detta prospekt och skall läsas som en del härav. Räkenskaperna för 
räkenskapsåren 2006-2008 jämte revisionsberättelser för respektive räkenskapsår återfinns i 2Entertains årsre-
dovisningar för 2006, i vilken hänvisas till sidorna 24 till 35, för 2007, i vilken hänvisas till sidorna 24 till 35, och 
för 2008, i vilken hänvisas till sidorna 29 till 43. De aktuella revisionsberättelserna innehåller inga anmärkningar. 
Räkenskaperna för perioden januari – september 2008 och 2009 återfinns i 2Entertains delårsrapport för res-
pektive år. Delårsrapporterna har inte varit föremål för översiktlig granskning av Bolagets revisor. 

2Entertain och Wallmans årsredovisningar för 2006, 2007 och 2008, vilka har införlivats i detta prospekt genom 
hänvisning, har reviderats av Henrik Ahlgren och Björn Grundvall respektive Göran Abrahamsson för Wallmans 
Nöjen AB (publ), auktoriserade revisorer. 

Kopior av Prospektet och alla 2Entertains finansiella rapporter kan erhållas från 2Entertain, 
telefon 0771-17 00 00 samt även elektroniskt via 2Entertains hemsida, www.2entertain.com. 

8.3  RESULTATRÄKNINGAR

 1 jan-30 sep 1 jan-30 sep Helåret

Belopp i tkr  2009  2008  2008  2007  2006

Nettoomsättning  275 124 318 810  479 722  290 288  251 973

Rörelsens kostnader  -250 389 -302 143  -452 638  -254 666  -221 691

Rörelseresultat före goodwillavskrivningar  24 735 16 667  27 084  35 622  30 282

Avskrivning goodwill  -3 101 -3 101  -4 134  -1 422  -880

Resultat före finansiella poster 21 634 13 566  22 950  34 200  29 402

Resultatandel intresseföretag  -2 433 -3 646  -3 695  -5 923  -1 332

Finansiella poster  634 697  1 799  1 629  344

Resultat efter finansiella poster  19 835 10 617  21 054  29 906  28 414

Skatt  -7 024 -5 158  -8 368  -10 634  -8 864

Minoritetens andel  -475 -384  -277  572  0

Periodens resultat  12 336 5 075  12 409  19 844  19 550
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8.4  KOMMENTARER TILL UTVECKLINGEN – RESULTATRÄKNINGAR

Jämförelser mellan niomånadersperioderna som avslutades 30 september 2009 respektive 2008.

Intäkter 
Bolagets intäkter minskade med 13,7% från 318,8 MSEK till 275,1 MSEK som en följd av fler samarbetsprojekt 
2009 där Bolaget endast får sin ”vinstdel” och således inte redovisar någon omsättning. Under de första nio 
månaderna 2008 redovisade bolaget intäkterna för fler produktioner medan man under de första nio månaderna 
2009 endast redovisat sin vinstdel på grund av att en medproducent har haft hand om ekonomifunktionen och 
redovisningen av intäkterna. 

Kostnader
Bolagets kostnader minskade med 17,1% från -302,1 MSEK till -250,4 MSEK som även det är en följd av att 
fler samarbetsprojekt har genomförts under de första nio månaderna 2009 där Bolaget ej har hand om eko-
nomin och då endast redovisar sin vinstdel. Ovan nämnda samarbetsprojekt bidrar till att även kostnaderna 
minskar under de första nio månaderna 2009 som ett resultat av att Bolaget endast fått en vinstdel i fler projekt 
jämfört med 2008. 

Resultat före goodwillavskrivningar
Resultatet för de första nio månaderna 2009 ökade med 48,4% från 16,7 MSEK till 24,7 MSEK. Detta är ett 
resultat av fler sålda biljetter vilket gett en högre beläggning. 

Resultat efter finansiella poster 
Bolaget har förbättrat sitt resultat efter finansiella poster med 86,8% från 10,6 MSEK till 19,8 MSEK vilket beror 
på fler sålda biljetter under de första nio månaderna 2009 jämfört med dito 2008. 

Skatt
Den effektiva skattesatsen har minskat med 13,2 procent enheter från 48,6% till 35,4%. Detta beror till största 
delen på att resultat före skatt har belastats av goodwill och intresseföretagens förlustdel som ej är underlag för 
skattemässig beräkning. Under de första nio månaderna 2009 var resultatandelen hos intresseföretagen något 
bättre vilket bidrog till en lägre effektiv skattesats jämfört med samma period 2008. 
Den totala skattekostnaden ökade från 5,2 MSEK under de första nio månaderna 2008 till 7,0 MSEK under de 
första nio månaderna 2009. Detta på grund av ovan anledningar samt ett bättre resultat under 2009.  

Periodens resultat
Bolaget förbättrade sitt resultat med 143,1% från 5,1 MSEK de första nio månaderna 2008 till 12,3 MSEK under 
samma period 2009. Detta beror främst på att bolaget har haft många lyckade produktioner med hög belägg-
ning inom affärsområde Teater, musikal och show. 

Jämförelser mellan verksamhetsåren 2008 och 2007.

Intäkter
Omsättningen ökade med 65,3% från 290,3 MSEK till 479,7 MSEK, främst till följd av att intäkterna i dotterbola-
get Hansen konsoliderats under hela året 2008 medan Hansen under 2007 endast bidrog till Koncernens intäk-
ter under årets två sista månader från tillträdet i november. Biljettförsäljningen har bidragit negativt till intäkterna 
men konsolideringen av Hansen har bidragit positivt. 

Kostnader
Rörelsens kostnader ökade från 254,7 MSEK till 452,6 MSEK. Att ökningen om 77,7% var större än intäktsök-
ningen beror på förvärvet av Hansen. 
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Resultat före goodwillavskrivningar
Bolagets resultat före goodwillavskrivningar för helår 2008 uppgick till 27,1 MSEK. Samma resultat år 2007 
uppgick till 35,6 MSEK vilket ger en resultatförsämring med 23,9%. Anledningen till resultatförsämringen är färre 
antal sålda biljetter inom affärsområde Teater, Musikal och Show. 

Resultat efter finansiella poster
Resultatet efter finansiella poster minskade med 29,6% till 21,1 MSEK vilket främst var ett resultat av att pro-
duktioner fasades ut och ersattes med andra. Goodwillavskrivningarna under 2008 avsåg Hansen samt pro-
duktionsbolaget Powerart som förvärvades 2002. Under 2007 belastades resultatet av goodwillavskrivningar 
hänförliga till Hansen under två månader medan de slutliga avskrivningarna av goodwill hänförlig till tidigare för-
värv genomfördes under början av året. De negativa resultatandelarna i intresseföretag minskade dock från -5,9 
MSEK till -3,7 MSEK, vilket är en effekt av ett positivare resultat av Oscarsteatern, Chat Noir och Thalia Teater.

Skatt
Den effektiva skattesatsen för 2008 har ökat med 4,1 procentenheter från 35,6% till 39,7%. Detta beror till 
största delen på att resultat före skatt har belastats av goodwill som ej är underlag för skattemässig beräkning. 
Den totala skattekostnaden minskade från -10,6 MSEK 2007 till 8,4 MSEK 2008 som ett resultat av ett lägre 
resultat 2008. 

Periodens resultat
Resultatet för 2008 uppgick till 12,4 MSEK vilket var en minskning med 37,4% jämfört med 19,8 MSEK året 
innan. Detta beror på ett svagt första halvår 2008 där biljettförsäljningen inom affärsområde Teater, Musikal och 
Show inte var lika lönsamt som det brukar vara. 

Jämförelser mellan verksamhetsåren 2007 och 2006.

Intäkter 
Omsättningen ökade med 15,2%, från 252,0 MSEK till 290,3 MSEK. Ökningen berodde på stark utveckling i 
affärsområdet Teater, Musikal & Show samt en utökning av ett befintligt avtal inom OnSite Entertainment. 

Kostnader 
Rörelsens kostnader ökade med 14,9% från 221,7 MSEK till 254,7 MSEK vilket är i linje med omsättningsök-
ningen. 

Resultat före goodwillavskrivningar
Resultat före goodwillavskrivningar uppgick till 35,6 MSEK vilket är en ökning med 17,5% från 2006 års resultat 
på 30,3 MSEK. Detta är främst ett resultat av flertalet mycket framgångsrika teater och musikaluppsättningar. 

Resultat efter finansiella poster
Resultatet efter finansiella poster ökade med 5,3% till 29,9 MSEK. Orsaken till att resultatet inte ökade i samma 
utsträckning som intäkterna var en ökning av förlusterna från resultatandelar i intresseföretag där Thalia Teater 
var en stor bidragande faktor till det negativa resultatet för intressebolag. Goodwillavskrivningarna ökade under 
slutet av 2007 till följd av förvärvet av Hansen.

Skatt
Den effektiva skattesatsen för 2007 var 35,6% vilket kan jämföras med motsvarande siffra 2006, 31,2%. 
Anledningen till den högre effektiva skattesatsen är att rörelseresultat före skatt har belastats av intresseföreta-
gens förlustandel som ej är underlag för skattemässig beräkning. Totalt ökade bolagets skattekostnad från 8,9 
MSEK 2006 till 10,6 MSEK 2007 som ett resultat av ovan nämnda intresseföretag samt ett högre resultat. 

Periodens resultat
2Entertains vinst ökade med 1,5% från 19,6 MSEK 2006 till 19,8 MSEK 2007. Trots ett högre rörelseresultat 
ökade endast vinsten med 1,5% främst på grund av att intresseföretagen gick -5,9 MSEK. 
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8.5  BALANSRÄKNINGAR

Belopp i tkr 30 sept 30 sept 31 december

Tillgångar  2009  2008  2008  2007  2006

Goodwill  37 084 41 218  40 185  44 319  13 197

Materiella anläggningstillgångar  1 242 2 627  1 485  3 913  1 246

Finansiella anläggningstillgångar  1 314 3 599  3 802  9 741  8 738

Omsättningstillgångar  129 945 154 856  120 423  108 910  119 102

Summa tillgångar 169 585 202 300  165 895  166 883  142 283

Eget kapital och skulder

Eget kapital  67 223 54 300  61 093  59 098  52 295

Minoritetens andel  2 680 2 312  2 205  1 927  0

Långfristiga skulder  3 780 6 420  4 920  6 400  0

Kortfristiga skulder  95 892 139 268  97 677  99 458  89 988

Summa eget kapital och skulder  169 585 202 300  165 895  166 883  142 283

8.6  KOMMENTARER TILL UTVECKLINGEN – BALANSRÄKNINGAR

Jämförelser mellan 30 september 2009 och 30 september 2008.

Bolagets goodwillförändring var som tidigare hänförlig till planenliga avskrivningar som minskade goodwillen 
med 10,0% från 41,2 MSEK till 37,1 MSEK. Materiella anläggningstillgångar minskade från 2,6 MSEK till 1,2 
MSEK och bolagets finansiella anläggningstillgångar minskade från 3,6 MSEK till 1,3 MSEK. Under den här 
perioden minskade bolagets omsättningstillgångar med 15,9% från 154,9 MSEK till 129,9 MSEK vilket är ett 
resultat av att bolaget är engagerat i fler samarbetsprojekt där andra produktionsbolag har hand om ekonomi-
funktionen och Bolaget endast redovisar sin resultatandel. 

Bolagets eget kapital ökade med 23,8% från 54,3 MSEK till 67,2 MSEK hänförligt till bolagets förbättrade resul-
tat. Minoritetens andel ökade med 15,9% från 2,3 MSEK under de första nio månaderna 2008 till 2,7 MSEK 
under dito period 2009 som en följd av ett bättre resultat av dotterbolaget Hansen. Bolagets långfristiga skulder 
minskade med 41,1% från 6,4 MSEK till 3,8 MSEK vilket är ett resultat av amorteringar av det lån som togs i 
samband med förvärvet av Hansen Conference & Event. Bolagets kortfristiga skulder har minskat med 31,1% 
från 139,3 MSEK till 95,9 MSEK vilket är ett resultat av att Bolaget är involverat i fler samarbetsprojekt där 
endast resultatandelen bokförs. 

Jämförelser mellan verksamhetsåren 2008 och 2007.

Förändringen i goodwill var i sin helhet hänförlig till planenliga avskrivningar. Finansiella anläggningstillgångar 
minskade med -60,8% från 9,7 MSEK till 3,8 MSEK till följd av avyttring av aktierna i intressebolaget, Thalia 
Teater A/S i Norge. Bolagets materiella anläggningstillgångar minskade med 62,0% från 3,9 MSEK till 1,5 MSEK 
som en följd av högre avskrivningar. Bolagets omsättningstillgångar ökade med 10,6% från 108,9 MSEK till 
120,4 MSEK. Detta beror främst på att bolaget hade en större kassa år 2008 jämfört med 2007. 

Eget kapital ökade med 3,3% från 59,1 MSEK till 61,1 MSEK till följd av ett årsresultat om 12,4 MSEK och 
utbetalda utdelningar till aktieägarna om 9,7 MSEK. Minoritetens andel ökade med 14,4% vilket beror på ett 
bättre resultat av Hansen. Minoritetens andel är hänförlig till Hansens ledning som fortfarande äger 25% av 
Hansen. Långfristiga skulder minskade med 23,4% från 6,4 MSEK ner till 4,9 MSEK vilket beror på amortering 
av det lån som togs upp i samband med förvärvet av Hansen. Kortfristiga skulder under 2008 uppgick till 97,7 
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MSEK vilket är minskning med 1,8% från 2007 då kortfristiga skulder uppgick till 99,5 MSEK och det är främst 
hänförligt till lägre leverantörsskulder. 

Jämförelser mellan verksamhetsåren 2007 och 2006.

Goodwill ökade med 235,8% från 13,2 MSEK till 44,3 MSEK till följd av förvärvet av 75% av dotterbolaget 
Hansen under hösten 2007. I förvärvet ingick även materiella anläggningstillgångar vilket förklarar ökningen med 
214,0% från 1,2 MSEK till 3,9 MSEK. Finansiella anläggningstillgångar ökade med 11,5% från 8,7 MSEK till 9,7 
MSEK på grund av tillgångar i samband med förvärvet av Hansen. Omsättningstillgångar minskade med -8,6% 
hänförligt till en lägre kassa då kontanta medel användes vid finansiering av Hansen. 

Eget kapital ökade med 13,0% från 52,3 MSEK till 59,1 MSEK vilket till största delen förklaras av intjänade 
vinstmedel. Minoritetsandelen om 1,9 MSEK som uppstår är hänförlig till minoritetsägarna av 25% av 2Entertain 
Event. Långfristiga skulder ökade från 0,0 MSEK till 6,4 MSEK som en del i finansieringen av Hansenförvärvet. 
Kortfristiga skulder ökade med 10,5% från 90,0 MSEK till 99,5 MSEK vilket är ett resultat av fler pågående pro-
duktioner samt den kortfristiga delen i finansieringen av Hansenförvärvet.

8.7  KASSAFLÖDESANALYS

 1 jan-30 sep 1 jan-30 sep Helåret

Belopp i tkr  2009  2008  2008  2007  2006

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -1 239 36 078  31 862  12 998  22 183

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -452 1 823  1 167  -38 643  -753

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -7 282 -10 831  -10 851  -6 586  -4 066

Periodens kassaflöde  -8 973 27 070  22 178  -32 231  17 364

Likvida medel vid årets början  56 281 34 103  34 103  66 334  48 969

Likvida medel vid periodens slut  47 308 61 173  56 281  34 103  66 333

8.8  KOMMENTARER TILL UTVECKLINGEN – KASSAFLÖDESANALYS

Jämförelser mellan niomånadersperioderna som avslutades 30 september 2009 respektive 2008.

Bolagets kassaflöde från den löpande verksamheten var 1,2 MSEK under de första nio månaderna 2009 jämfört 
med 36,1 MSEK under de första nio månaderna 2008. Orsaken till det negativa kassaflödet 2009 jämfört med 
2008 är en ökning av fordringar samt minskning av kortfristiga skulder i dotterbolaget Hansen. Kassaflödet från 
investeringsverksamheten minskade från 1,8 MSEK till -0,5 MSEK. Förändringen beror på att under de första 
nio månaderna 2008 såldes materiella anläggningstillgångar. Kassaflödet från finansieringsverksamheten upp-
gick till -7,3 MSEK efter de första nio månaderna 2009 vilket kan jämföras med dito siffra 2008 vilket var -10,8 
MSEK. Detta beror på en lägre utdelning till aktieägare under 2009. Totalt hade bolaget ett negativt kassaflöde 
på -9,0 MSEK vilket kan jämföras ett positivt kassaflöde på 27,1 MSEK för samma period 2008. Den största 
anledningen till det negativa kassaflödet är minskningen av kortfristiga skulder hänförliga till affärsområde 
Konferens & Event. 

Jämförelser mellan verksamhetsåren 2008 och 2007.

Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 145,1% från 13,0 MSEK 2007 till 31,9 MSEK 2008. 
Detta beror främst på en förändring av kortfristiga fordringar. Kassaflödet från investeringsverksamheten för-
ändrades från -38,7 MSEK 2007 till 1,2 MSEK 2008. Kassaflödet från investeringsverksamheten var positivt till 
följd av försäljning av aktier i intressebolag Thalia Teater under andra halvåret 2008. Det negativa kassaflödet 
om -38,6 MSEK från investeringsverksamheten under 2007 är hänförligt till förvärvet av Hansen. Kassaflödet 
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från finansieringsverksamheten förändrades från -6,6 MSEK 2007 till -10,9 MSEK 2008 vilket beror på utdelning 
till aktieägare. Periodens kassaflöde ökade från ett negativt kassaflöde om -32,2 MSEK 2007 till ett positivt kas-
saflöde om 22,2 MSEK 2008. 2007 års negativa kassaflöde är främst hänförligt till förvärvet av Hansen och det 
positiva kassaflödet under 2008 är hänförligt till förändringen i fordringar. 

Jämförelser mellan verksamhetsåren 2007 och 2006.

Kassaflödet från den löpande verksamheten förändrades med 41,4% från 22,2 MSEK 2006 till 13,0 MSEK2007 
vilket beror på förändringar i rörelsekapitalet. Under 2007 var det lägre kassaflödet ett resultat av förändring 
av fordringar samt kortfristiga skulder. Kassaflöde från investeringsverksamheten förändrades från -0,8 MSEK 
2006 till -38,6 MSEK 2007 som ett resultat av att Hansen och Thalia Teater förvärvades under 2007. Kassaflöde 
från finansieringsverksamheten förändrades med 62,0% från -4,1 MSEK 2006 till -6,6 MSEK 2007 vilket var ett 
resultat av en högre lämnad utdelning 2007. Kassaflödet för 2006 uppgick till 17,4 MSEK jämfört med -32,2 
MSEK för 2007. Det negativa kassaflödet under 2007 var främst hänförligt till investeringsverksamheten där 
förvärv av dotterbolag och aktier i intressebolag påverkade Koncernens likvida medel negativt med 29,6 MSEK 
respektive 8,6 MSEK.

8.9  EGET KAPITAL OCH SKULDSÄTTNING

Informationen i detta avsnitt har inte varit föremål för revision eller översiktlig granskning av Bolagets revisorer.

Redogörelse för rörelsekapitalet
Bolaget bedömer att befintligt rörelsekapitalet är tillräckligt för att finansiera den löpande verksamheten under 
de närmaste tolv månaderna. Detta baseras på att Bolagets kassa per den 30 september 2009 uppgick till 47,3 
MSEK vilket tillsammans med internt genererade medel från försäljning och kundinbetalningar från idag befint-
liga fordringar bedöms vara tillräckligt för att finansiera den löpande verksamheten. 

Eget kapital och skulder
Nedan visas 2Entertains kapitalisering per den 30 september 2009. 
2Entertains likvida medel uppgick den 30 september 2009 till 47,3 MSEK. Räntebärande skulder uppgick vid 
samma tidpunkt till 5,3 MSEK varav 1,5 MSEK utgjorde kortfristig del. Som säkerhet för samtliga räntebärande 
skulder till Bolagets huvudbank har aktier i dotterbolaget Hansen Conference & Event AB lämnats som pant. 
Inga borgensåtaganden har ingåtts och inga andra eventualförpliktelser föreligger.

KORTFRISTIGA SKULDER (RÄNTEBÄRANDE), TSEK

Totala kortfristiga skulder  95 892
Mot garanti eller borgen  0
Mot säkerhet  1 520
Utan garanti/borgen eller säkerhet  94 373

LÅNGFRISTIGA SKULDER (RÄNTEBÄRANDE), TSEK

Totala långfristiga skulder  3 780
Mot garanti eller borgen  0
Mot säkerhet  3 780
Utan garanti/borgen eller säkerhet  0

Eget Kapital  67 233
Aktiekapital  4 388
Bundna reserver  19 604
Fria reserver inkl periodens resultat  43 240

Minoritetsintresse  2 680
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Nettoskuldsättning
Nedan redovisas 2Entertains nettoskuldsättning per den 30 september 2009.

 NETTOSKULDSÄTTNING, TSEK  30 september 2009

(A) Kassa  47 215
(B) Likvida medel  0
(C) Lätt realiserabara värdepapper  93
(D) Likviditet (A)+(B)+(C)  47 308

(E) Kortfristiga fordringar  82 421

(F) Kortfristiga bankskulder  0
(G) Kortfristig del av långfristiga skulder  1 520
(H) Andra kortfristiga skulder  94 373
(I) Kortfristiga finansiella skulder (F)+(G)+(H)  95 893
(J) Kortfristig finansiell nettoskuldsättning (I)-(E)-(D)  -33 836

(K) Långfristiga banklån  3 780
(L) Emitterade obligationer  0
(M) Andra långfristiga lån  0

(N) Långfristiga finansiella skulder (K)+(L)+(M)  3 780

(O) Finansiell nettoskuldsättning (J)+(N)  30 056

8.10  ÖVRIG FINANSIELL INFORMATION

Affärsområdesrapportering
2Entertains samtliga affärsområden och dotterbolag rapporterar månadsvis till moderbolaget 2Entertain AB 
(publ). De här rutinerna skapar en löpande god internkontroll och resultatuppföljning görs månadsvis efter 
månadsbokslut. 

Säsongsvariationer
Andra kvartalet är generellt svagast för Bolaget och anledningen till detta är att vårens produktioner fasas ut 
och Bolaget har inte startat sommarens produktioner. En stark köpvilja hos konsumenter samt stora och histo-
riskt sett lönsamma produktioner bidrar till att Bolagets tredje kvartal är det starkaste. 

Investeringar
2006
Uppgick till 0,9 MSEK och bestod av kontorsinventarier.

2007
0,5 MSEK bestod av kontorsinventarier, 8,1 MSEK bestod av Thalia Teater i Norge. I filmprojektet MOR KB 
investerades 0,5 MSEK. 37,6 MSEK användes till förvärvet av Hansen Conference & Event. 

2008
Investerades 0,7 MSEK i intresseföretaget Lustspel AB samt kontorsinventarier. 

2009
Koncernens investeringar under de första nio månaderna 2009 uppgick till 0,5 MSEK och avsåg kontorsinventa-
rier. Koncernen har inga väsentliga pågående investeringar förutom förvärvet av Wallmans Nöjen AB (publ). 
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Finansiella resurser
2Entertains finansiella resurser utgörs av kassaflödet från rörelsen, likvida medel och Bolagets outnyttjade kre-
diter. I huvudsak är Bolagets kassaflöde även i fortsättningen avsett att finansiera verksamhetens behov av likvi-
ditet. Avseende Bolagets historiska kassaflöde se avsnitt 8.7- 8.8. Per den 30 september 2009 hade 2Entertain 
likvida medel om totalt 47,3 MSEK, varav 31,9 MSEK i svenska kronor och motsvarande 15,4 MSEK i norska 
kronor, samt outnyttjad checkräkningskredit om 8,0 MSEK, till en fast ränta. Skulder till kreditinstitut uppgick 
den 30 september 2009 till 5,3 MSEK (varav 1,5 MSEK förfaller inom 1 år och 3,8 MSEK inom tre år) och består 
i sin helhet av skulder i svenska kronor. Bolagets skulder till kreditinstitut är upptagna till rörlig ränta.

2Entertainkoncernen har en marginell exponering av valutarisk, eftersom merparten av kunderna är svenska. 
Detta innebär att valutakursdifferensers påverkan på rörelseresultatet och finansiella poster är små. Bolagets 
skulder till kreditinstitut är i SEK och nettotillgångar i utländska dotterbolag är mycket begränsade. Någon valu-
takurssäkring görs inte.

Effekter av det potentiella förvärvet av Wallmans ingår inte i detta avsnitt, se avsnitt 10 - Proformaredovisning. 

8.11 NYCKELTAL

 KONCERNENS NYCKELTAL 1jan-30sep 1jan-30sep Helåret

Nyckeltal  2009  2008  2008  2007  2006

Rörelsemarginal f goodwillavskrivningar  9,0% 5,2%  5,6%  12,3%  12,0%
Vinstmarginal  4,5% 1,6%  2,6%  6,8%  7,8%
Kassalikviditet  135,5% 111,2%  123,3%  109,5%  132,4%
Skuldsättningsgrad  5,6% 11,8%  8,1%  10,8%  0,0%
Soliditet  39,6% 26,8%  36,8%  35,4%  36,8%
Avkastning på sysselsatt kapital  11,8% 5,8%  12,7%  19,3%  39,9%
Avkastning på eget kapital e skatt  19,2% 9,0%  20,6%  35,6%  43,7%

Årsmedeltalet anställda  215 273  272  242  252
Antalet projektanställda  465 562  599 521  635

Kassalikviditet = Omsättningstillgångar/Kortfristiga skulder
Avkastning på sysselsatt kapital = Resultat efter finansnetto/genomsnittlig balansomslutning
Avkastning på eget kapital e skatt = resultat efter skatt/genomsnittligt eget kapital

8.12  VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER 30 SEPTEMBER

Den 13 november 2009 meddelades att Tomas Gustafsson tillträder som koncernchef hos Bolaget den 1 mars 
2010. Han kommer närmast från Eckes Granini koncernen där han arbetade som General Manager Business 
unit Ultra Fresh Europé. 

Den 28 oktober hölls extra bolagsstämma i samband med transaktionen av Wallmans. Den tänkta finansierings-
strukturen röstades ner. Styrelsen i 2Entertain kallade då till en ny stämma som hölls den 23 november där 
nuvarande finansieringsstruktur röstades igenom.

I övrigt har det inte skett någon väsentlig förändring av 2Entertains finansiella ställning eller ställning på 
marknaden, förutom föreliggande förvärv, sedan delårsrapporten för perioden januari – september 2009 
offentliggjordes.

8.13  TENDENSER OCH FRAMTIDSUTSIKTER

Det finns inga kända tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden eller hän-
delser som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på bolagets affärsutsikter under innevarande år, varken före 
eller efter den 30 september.  
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9  DEN NYA KONCERNEN

9.1  VERKSAMHETSBESKRIVNING

Som ett led i 2Entertains strategi att bygga upp en ledande koncern inom upplevelseindustrin i Skandinavien 
har Bolaget med stöd av bolagsstämman beslutat om att förvärva Wallmans Nöjen AB (publ). Wallmans kom-
mer efter förvärvet att vara ett helägt dotterbolag till 2Entertain. 

Wallmans Nöjen AB (publ) är en skandinavisk nöjeskoncern som i decennier har varit verksamt i den svenska 
upplevelseindustrin. Verksamheten grundades 1956 av Hasse Wallman och i koncernen Wallmans Nöjen AB 
(publ) ingår idag de helägda dotterbolagen AB Kolingen, Golden Hits AB, Wallmans Salonger AB, Wallmans 
Salonger i Oslo AS, Wallmans A/S (Danmark), Wallmans Salongsproduktioner AB, Showstoppers AB, Intiman 
Teatern AB samt AB Glädjespridarna.

Wallmans Nöjen AB (publ) är moderbolag i koncernen och bolaget hanterar den övergripande administrationen 
medan den operativa verksamheten bedrivs genom respektive bolag.

Förvärvet av Wallmans innebär att 2Entertains produktportfölj kompletteras med varumärken inom show-, 
restaurang-, nattklubbsverksamhet. Wallmans affärsfokus ligger idag främst inom Dinnershows och Arenor. 
2Entertains primära fokus finns idag inom teater, musikal, show och artist.  Detta innebär att verksamheterna, 
som båda opererar inom upplevelseindustrin, kompletterar varandra väl. Dessutom får Bolaget, via förvärvet, ett 
fotfäste på den danska marknaden vilket är ett led i deras målsättning för Skandinavien.  

9.2  ORGANISATIONSSTRUKTUR

Som ett resultat av förvärvet kommer Wallmans Nöjen AB (publ) bli ett helägt dotterbolag till 2Entertain. 
Den Nya Koncernen har efter förvärvet följande organisation:
  

2Entertain AB (publ)

2Entertain 
Sverige AB 

100%

Broadwest 
AB 

100%

2Entertain 
Event AB 

75%

Hansen
Conf & Event

100%

2Entertain 
Norge A/S 

100%

Golden Hits
AB 100%

Wallmans 
Salonger Malmö

 AB 100%

Intima Teatern
AB 100%

Wallmans 
Salonger AB 

100%

Wallmans A/S
(Danmark)

100%

Ladies Night
49%

AB 
Glädjespridarna 

100%

AB 
Showstoppers 

100%

Wallmans 
Salonger Prod. 

AB 100%

Wallmans 
Salonger i Oslo 

AS 100%

AB Kolingen 
100%

Wallamans
Nöjen AB

(publ)

Oscarsteatern
AB 50%

Chat Noir AS
Olso 31%

Intresseandel

Intresseandelar
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9.3  MÖJLIGA SYNERGIEFFEKTER

2Entertains ledning bedömer att förvärvet kommer att ge Den Nya Koncernen ökad inköpskraft mot leverantörer 
och betydande stordriftsfördelar inom HR, administration och rollbesättning. Den Nya Koncernen får i och med 
förvärvet ökad showproduktionskapacitet i huset. 

I en framtida 2Entertain koncern innehållande Wallmans kommer Koncernen få fyra starka kvartal. Wallmans har 
kvartal fyra som sitt starkaste vilket i så fall skulle bidra med att göra det starkare. Ett förvärv av Wallmans skul-
le också innebära att Koncernen får en starkare position i Köpenhamn, Oslo och Stockholm. Wallmans är ett 
bolag som har företag som en stor del av sina kunder vilket bidrar till att de påverkas av konjunktursvängningar. 
Denna framtida koncern kommer att ha en bredare plattform med större potential till större vinster. Bolaget 
kommer också att öka antalet arenor från nuvarande fem till att få totalt 13 arenor att sätta upp shower på vilket 
ger en större variation av shower samt större exponeringsmöjligheter. 

På längre sikt bedömer 2Entertains ledning att förvärvet skapar potential för ytterligare synergieffekter genom 
tillväxt för Den Nya Koncernen. Sådana möjligheter inkluderar bättre utnyttjande av säljkanaler och korsförsälj-
ning av en bredare produktportfölj över Den Nya Koncernens kundbas.  

9.4  FINANSIERINGSSTRUKTUR

2Entertain har ingått ett avtal med samtliga aktieägare i Wallmans att förvärva 100% av aktierna för en fast 
köpeskilling om totalt 120 MSEK, som erläggs med kontanter och revers. Den fasta köpeskillingen kan komma 
att öka med högst 10,0 MSEK alternativt minska med högst 4 MSEK beroende på årsresultat för räkenskaps-
året 2009. Säljaren har också rätt till en rörlig köpeskilling om mellan noll till 20,0 MSEK. Denna rörliga köpeskil-
ling är kopplad till utvecklingen av 2Entertains officiella aktiekurs. Finansieringen av den fasta köpeskillingen 
kommer att ske enligt följande:

 • 25 MSEK av köpeskillingen finansieras genom ett av Hans Wallman lämnat lån enligt marknadsmässiga 
  villkor jämte incitament vid positiv utveckling av 2Entertain aktiekurs. Detta lån är säkerställt genom avtal 
  med Hans Wallman. 

 • 30 MSEK av köpeskillingen finansieras genom lån i bank. För lånet gäller marknadsmässiga villkor. 
  Sedvanliga covenants åtaganden gäller såsom krav på viss EBITDA nivå samt likviditet. Detta lån är 
  säkerställt genom avtal med bolagets huvudbank. 

 • 65 MSEK av köpeskillingen finansieras genom två av de tre kontantemissioner som skall genomföras 
  om totalt 77,0 MSEK. 

 •• En kontantemission med företrädesrätt för 2Entertains aktieägare om totalt 57,4 MSEK före 
  avdrag för emissionskostnader och transaktionskostnader skall finansiera 49,0 MSEK av 
  förvärvet. Teckningstiden är 1-15 december och likviddagen för företrädesemissionen är 
  15 december.
 •• En riktad kontantemission om 16,0 MSEK till Hans Wallman. 
  Teckningstiden pågår till den 21 december. 

Den 21 december kommer teckningsresultatet av nyemissionen att offentliggöras vilket betyder att garanterna 
eventuellt går in och tecknar resterande antal aktier. Transaktionen kommer att vara slutförd och fullt betald den 
22 december 2009.  

Den tredje kontantemissionen som är en riktad emission till Hans Wallman om 279 598 aktier motsvarande ett 
belopp om 3,6 MSEK skall ej ingå i finansieringen av Wallmans. 
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10  PROFORMAREDOVISNING

Bakgrund
Den 12 oktober 2009 offentliggjorde Bolaget att Bolaget har ingått ett avtal om förvärv av samtliga aktier i 
Wallmans Nöjen AB (publ). Slutligt avtal om förvärv av samtliga aktier i Wallmans Nöjen AB (publ) har ingåtts 
den 6 november 2009. Köpeskillingen uppgår till 120,0 MSEK och skall erläggas genom kontant betalning 
och genom revers till säljaren. Den kontanta betalningen finansieras dels med lån och dels med egna medel 
anskaffade genom nyemission. Överlåtelseavtalet innehåller sedvanliga villkor för en dylik transaktion, däribland 
garantier, reglering av Hans Wallmans fortsatta engagemang i Den Nya Koncernen samt villkor om justering 
av köpeskillingen knuten till utvecklingen av resultatet i Wallmans Nöjen AB (publ) och till utvecklingen av 
2Entertain-aktien. Den slutliga köpeskillingen kan därför komma att avvika från ovan nämnda belopp. Beslut om 
nyemission av aktier utan avvikelse om företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare fattades av styrelsen, 
under förutsättning av Bolagsstämmans godkännande, den 9 november 2009. Den samlade emissionslikviden 
uppgår till högst ca 57,4 MSEK. Den 23 november 2009 godkände extra bolagsstämma i Bolaget styrelsens 
beslut samt fattade beslut om två nyemissioner om en sammanlagd emissionslikvid uppgående till 19,6 MSEK 
riktade till Hans Wallman. Företrädesemissionen är garanterad intill 42,9 MSEK genom emissionsgarantier från 
Pejoni Förvaltnings AB (33,0 MSEK) och Förvaltnings Aktiebolaget Instrumentet (9,9 MSEK). Aktierna i Wallmans 
Nöjen AB (publ) tillträddes den 11 november 2009. 

Ett förvärv av Wallmans Nöjen AB (publ) bedöms ha en betydande påverkan på Bolagets balansräkning och 
resultaträkning. En proformaredovisning för Den Nya Koncernen har därför upprättats med utgångspunkt i revi-
derade offentliggjorda årsredovisningar från 2Entertain och Wallmans Nöjen AB (publ) avseende räkenskaps-
året 2008. Proformaredovisningen har endast upprättats i syfte att informera hur förvärvet av Wallmans Nöjen 
AB (publ) skulle kunna ha påverkat Bolagets koncernbalansräkning för räkenskapsåret som avslutades den 31 
december 2008, om hela förvärvet hade genomförs per detta datum, samt Bolagets koncernresultaträkning för 
räkenskapsår som avslutades den 31 december 2008, om hela förvärvet hade genomförts den 1 januari 2008. 

Bolaget presenterar denna proformaredovisning enbart för illustrationsändamål. Proformaredovisningen har 
till syfte att informera och belysa fakta och är till sin natur avsedd att beskriva en hypotetisk situation och syf-
tar således inte till att beskriva Den Nya Koncernens faktiska, verkliga eller förväntade resultat eller finansiella 
ställning som skulle ha gällt om förvärvet hade skett vid ovan nämnda tidpunkter. Syftet med proformaredovis-
ningen är inte heller att visa finansiell ställning vid någon specifik framtida tidpunkt eller verksamhetens resultat 
för någon framtida period.

Förutsättningar och väsentliga grunder för proformaredovisningen
• Proformaredovisningen har upprättats i enlighet med de redovisningsprinciper som de båda koncernerna til-

lämpar, Bokföringsnämndens Allmänna Råd, Redovisningsrådets rekommendationer (2Entertain) och årsre-
dovisningslagen. Redovisningsprinciperna för de båda bolagen har inte behövt justeras då det inte bedöms 
finnas några skillnader i tillämpningen av bolagens redovisningsprinciper. 

• Proformaresultaträkningen är upprättad som om Bolaget hade förvärvat samtliga utestående aktier i 
Wallmans Nöjen AB (publ) per den 1 januari 2008. Proformabalansräkningen är upprättad som om Bolaget 
hade förvärvat samtliga utestående aktier i Wallmans Nöjen AB (publ) per den 31 december 2008.

• Nyemissionerna om sammanlagt högst ca 77,0 MSEK som har beslutats av extra bolagsstämma den 23 
november 2009 är en del i finansieringen av förvärvet och har beaktats i proformaredovisningen vid beräk-
ning av eget kapital i den nya koncernen. Köpeskilling för förvärvet är 120,0 MSEK och erlägges kontant 
med 95,0 MSEK och med revers till säljaren om 25,0 MSEK. Den kontanta delen av köpeskillingen finansie-
ras med 30,0 MSEK genom banklån och med resterande del genom företrädesemissionen och de riktade 
emissionerna till Hans Wallman. Anskaffningsvärdet på aktierna i Wallmans Nöjen AB (publ) har i proforma-
redovisningen beräknats till 120,0 MSEK. I proformaredovisningen antas att såväl företrädesemissionen som 
de riktade emissionerna fulltecknas.
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• I proformaredovisningen har anskaffningsvärdet för aktierna i Wallmans Nöjen AB (publ) eliminerats mot eget 
kapital i Wallmans-koncernen per den 31 december 2008. Härvid har beaktats fattade beslut om vinstut-
delning på årsstämman 2009 i enlighet med förslaget till vinstdisposition i bolagets årsredovisning för 2008 
samt beslut om vinstutdelning på extra bolagsstämma i Wallmans Nöjen AB (publ) om 48,6 MSEK till bola-
gets befintliga ägare den 10 november 2009, före det att tillträde av aktierna skett av Bolaget. En beräkning 
av övervärdet på detta sätt ger en mer informativ bild än om det egna kapitalet i Wallmans-koncernen per 
den 31 december 2008 hade använts. Eventuell tilläggsköpeskilling på framtida resultat eller på utvecklingen 
av 2Entertain-aktien har inte beaktats i proformaredovisningen.

• Övervärdet i den preliminära förvärvsanalysen har redovisats som goodwill (immateriella tillgångar) i pro-
formabalansräkningen. En detaljerad definitiv förvärvsanalys kommer att upprättas efter att förvärvet har 
genomförts. Proformaredovisningen i detta prospekt baseras således på en preliminär förvärvsanalys efter-
som det finns en tilläggsköpeskilling knuten till förvärvet. Detta medför att förvärvsanalysen som beaktas i 
proformaredovisningen kan komma att avvika från den slutliga analysen. Resultatet i proformaresultaträk-
ningen har belastats med avskrivningar på förvärvsgoodwill (livslängd 20 år) samt med kalkylerad ränta på 
förvärvslån och krediter om 3 procent. Grunden för bestämning av ränta är ett antagande om marknadsnivå 
på räntan vilken är baserad på offerter och avtal.

• Emissions- och transaktionsutgifter har inte tagits hänsyn till i denna proformaredovisning. 
Transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet kommer att inkluderas i anskaffningsvärdet i sam-
band med att den slutliga förvärvsanalysen fastställs.

• Ingen hänsyn har tagits till synergieffekter vid proformaberäkningen.

• I  justeringarna har en schablonskatt om 26,3 procent antagits. 
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 PROFORMA RESULTATRÄKNING (I SAMMANDRAG) 
 FÖR PERIODEN 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2008 (TSEK)

     
TSEK  2Entertain Wallmans Justeringar Not Proforma
Nettoomsättning 479 722 381 094   860 816
Artist & Produktionskostnader -328 376 -63 696   -392 072
Handelsvaror -1 916 0   -1 916
Övriga externa kostnader -21 831 -111 921   -133 752
Personalkostnader -97 604 -150 332   -247 936
Övriga rörelsekostnader -18 -22 436   -22 454
Avskrivningar -2 893 -11 647   -14 540

Rörelseresultat före goodwillavskrivningar 27 084 21 062     48 146

Avskrivning goodwill -4 134 0 -3 031 1 -7 165

Resultat före finansiella 22 950 21 062     40 981

Finansiella poster -1 896 -3 000 -1 650 2 -6 546

Resultat efter finansiella poster 21 054 18 062     34 435

Skatt  -8 368 -5 179 434  -13 113
Minoritetens andel -277 0   -277

Periodens resultat 12 409 12 883 -4 247   21 045

 PROFORMA BALANSRÄKNING (I SAMMANDRAG) 
 PER DEN 31 DECEMBER 2008 (TSEK)

TSEK  2Entertain Wallmans Justeringar Not Proforma
TILLGÅNGAR      
Anläggningstillgångar      
Goodwill 40 185 0 60 625 3 100 810
Immateriella anläggningstillgångar 0 2 685   2 685
Materiella anläggningstillgångar 1 485 35 141   36 626
Finansiella anläggningstillgångar 3 802 16 774   20 576

Summa anläggningstillgångar 45 472 54 600   160 697

Omsättningstillgångar      
Varulager, handelsvaror 97 3 944   4 041
Kundfordringar 26 397 20 295   46 692
Skattefordringar 4 484 1 857   6 341
Övriga fordringar 9 599 7 245   16 844
Förutbet kostnader o upplupna intäkter 23 565 7 826   31 391
Kortfristiga placeringar 0 10 835   10 835
Kassa och bank 56 281 81 960 -45 722 4 92 519

Summa omsättningstillgångar 120 423 133 962   208 663

Summa tillgångar 165 895 188 562 14 903   369 360
       
EGET KAPITAL OCH SKULDER      
Eget kapital        
Aktiekapital 4 388 5 000 -2 177 5 7 211
Bundna reserver 18 896 23 630 -23 630 6 18 896
Fria reserver 25 399 69 640 4 593 7 99 632
Årets resultat 12 409 12 883 -12 883 7 12 409

Summa eget kapital 61 092 111 153 -34 097  138 148

Minoritetsintresse 2 205 0   2 205
Avsättningar 0 6 377   6 377

Skulder      
Långfristiga skulder 4 920 0 43 000 8 47 920
Kortfristiga skulder 97 678 71 032 6 000 9 174 710

Summa skulder 102 598 71 032 49 000  222 630

Summa Eget kapital och skulder 165 895 188 562 14 903   369 360
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Noter
1. Avskrivning på koncernmässig förvärvsgoodwill, 60 625 TSEK x 5% (bedömd livslängd är 20 år) vilket ger en 

årlig avskrivning om 3 031 TSEK. Se not 3 angående goodwillbelopp.

2.  Ränta på förvärvslån (30 000 TSEK) och revers till säljaren (25 000 TSEK) efter antagande om en marknads-
ränta om preliminärt 3% vilket baseras på offert från kreditgivare samt överenskomna villkor med säljare. 

3.  Koncernmässig förvärvsgoodwill vid förvärv av aktierna i Wallmans Nöjen AB (publ) efter preliminär 
förvärvsanalys. Goodwillbelopp uppkommer som en restpost efter att den förvärvade koncernens egna 
kapital dragits av från köpeskillingen för aktierna. Den slutliga förvärvsanalysen kan komma att avvika från 
här framräknat belopp för goodwill.

4.  Beslutad utdelning på ordinarie och extra bolagsstämma från Wallmans Nöjen AB (publ) före tillträde, 
minskar eget kapital i det förvärvade bolaget (-51 778 TSEK) samt amortering på förvärvslån (-6 000 TSEK). 

5.  Eliminering av aktiekapital i Wallmans Nöjen AB (publ) (-5 000 TSEK) samt ökning av aktiekapital i 
moderbolaget 2Entertain AB genom företrädesemissionen (+2 194 TSEK) och de riktade emissionerna 
(sammanlagt + 629 TSEK). 

6.  Eliminering av förvärvat eget kapital.

7.  Utdelning från Wallmans Nöjen AB (publ) av beslutad utdelning före förvärv (-51 778 TSEK), eliminering av 
förvärvat eget kapital (-17 862 TSEK), samt kontantemissioner (sammanlagt +74 233 TSEK) vid en antagen 
genomsnittlig emissionskurs om 13,65 kr.

8. Ökning av förvärvslån (+30 000 TSEK), säljarrevers (+25 000 TSEK), första årets amortering på förvärvslån 
(-6 000 TSEK) samt omföring av kortfristig del nästa års amortering (-6 000 TSEK).

9.  Omföring kortfristig del av långfristigt förvärvslån motsvarande nästa års amorteringar.
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10.1  REVISORS RAPPORT AVSEENDE PROFORMAREDOVISNING

Till styrelsen i 2Entertain AB (publ), org nr 556301-2730

Revisors rapport avseende proformaredovisning

Jag har granskat den proformaredovisning som framgår på sidorna 36-37 i 2Entertain AB:s (publ) prospekt 
daterat den 9 november 2009.

Proformaredovisningen har upprättats endast i syfte att informera om hur förvärvet av samtliga aktier i 
Wallmans Nöjen AB (publ) skulle ha kunnat påverka en koncernbalansräkning för 2Entertain AB (publ) 
per den 31 december 2008 och en koncernresultaträkning för 2Entertain AB (publ) för perioden den 
1 januari – 31 december 2008.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsens och verkställande direktörens ansvar att upprätta en proformaredovisning i enlighet med 
kraven i prospektförordningen 809/2004/EG.

Revisorns ansvar
Det är mitt ansvar att lämna ett uttalande enligt bilaga II p 7 i prospektförordningen 809/2004/EG. Jag har ingen 
skyldighet att lämna något annat uttalande om proformaredovisningen eller någon av dess beståndsdelar. Jag 
tar inte något ansvar för sådan finansiell information som använts i sammanställningen av proformaredovis-
ningen utöver det ansvar som jag har för de revisorsrapporter avseende historisk finansiell information som jag 
lämnat tidigare.

Utfört arbete
Jag har utfört mitt arbete i enlighet med FAR SRS rekommendation RevR 5 Granskning av prospekt. Mitt arbe-
te, vilket inte innefattade en oberoende granskning av underliggande finansiell information, har huvudsakligen 
bestått i att jämföra den icke justerade finansiella informationen med källdokumentation, bedöma underlag till 
proformajusteringarna och diskutera proformaredovisningen med företagsledningen.

Jag har planerat och utfört mitt arbete för att få den information och de förklaringar jag bedömt nödvändiga för 
att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att proformaredovisningen har sammanställts enligt 
de grunder som anges på sidorna 34-35 och att dessa grunder överensstämmer med de redovisningsprinciper 
som tillämpas av Bolaget.

Uttalande
Jag anser att proformaredovisningen har sammanställts på ett korrekt sätt enligt de grunder som anges på 
sidorna 34-35 och att dessa grunder överensstämmer med de redovisningsprinciper som tillämpas av Bolaget.

Falkenberg den 23 november 2009

Henrik Ahlgren
Auktoriserad revisor
Ernst & Young AB 
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11  AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN

11.1  HISTORIK

2Entertain är ett publikt aktiebolag vars aktier är emitterade i enlighet med svensk lag och ägarnas rättigheter 
förknippade med aktierna regleras av den svenska aktiebolagslagen (2005:551). 2Entertain ABs (publ) aktier 
inregistrerades på Göteborgs OTC-lista den 28 juni 2000 efter nyemission på 878 400 aktier. Teckningskursen 
var 9 SEK per aktie. Handel med Bolagets aktier sker sedan den 1 januari 2006 på NASDAQ OMX First North-
listan. Bolaget och dess aktier är anslutna till det elektroniska värdepapperssystemet under Euroclear Sweden 
AB som central värdepappersförvaltare och kontoförande institut (Euroclear Sweden AB, Box 7822, 103 97 
Stockholm, Sverige). Aktierna är denominerade i svenska kronor. Varje aktie har ett kvotvärde på 0,50 SEK och 
Bolaget har endast ett aktieslag. 

11.2  AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet har under 2006 – 30 september 2009 uppgått till 4 388 297 SEK fördelat på 
8 776 594 aktier. Samtliga aktier är fullt betalda. En handelspost uppgår till en aktie. En aktie berättigar till en 
röst på årsstämman och alla aktier har lika rätt till Bolagets vinst och andel av överskott vid eventuell likvidation. 
Skulle en differentiering av aktieägarnas rättigheter ändras förutsätter detta att bolagsordningen ändras, vilket 
kräver kvalificerat majoritetsbeslut. Givet en företrädesemission om 4 388 297 aktier och två riktade emissioner 
om 1 258 191 aktier ger bolaget 5 646 488 nyemitterade aktier vilket kommer att öka aktiekapitalet till högst 
7 211 541 SEK fördelat på högst 14 423 087 aktier. 

11.3  DATA PER AKTIE

 DATA PER AKTIE 1jan-30sep 1jan-30sep Helåret

   2009  2008  2008  2007  2006

Börskurs (periodens utgång), kr  17,10 14,05  11,00  24,90  33,80
Antal aktier, st  8 776 594  8 776 594  8 776 594  8 776 594  8 776 594
Resultat per aktie, kr  1,41 0,58  1,41  2,26  2,23
Eget kapital per aktie, kr  7,66 6,19  6,96  6,73  5,96
Utdelning per aktie, kr    0,70  1,10  1,50



40  ★  2ENTERTAIN

11.4  KURSUTVECKLING OCH OMSÄTTNING

Under 2008 förändrades 2Entertains aktiekurs från ingångsvärdet 24,9 SEK till 11,0 SEK vid årets utgång, en 
minskning med 55%. OMXS minskade under samma period med 43%. Lägsta aktiekursen under 2008 var 10,0 
SEK och högsta 25,1 SEK. Vid utgången av 2008 uppgick börsvärdet till 97 MSEK (219 MSEK), baserat på 
senaste betalkurs. Bolagets aktiekurs hade en positiv utveckling under första halvan av 2009 då den föränd-
rades från 11,0 SEK till 15,0 SEK den 30 juni. Detta var en ökning med 36% som kan hänvisas till positivare 
omvärldsutsikter samt starkare finansiell ställning för Bolaget.  

Aktiernas handelsbeteckning är 2ENT med ISIN-kod SE0000680902. Kursutvecklingen för perioden 30 juni 2007 
– 30 juni 2009 framgår av nedanstående diagram. Vänstra axeln visar kursen i SEK och den högra visar procen-
tuell utveckling.
 

Mörkgrå Linje = 2Entertain, Ljusgrå Linje = OMXSPI

11.5  AKTIEÄGARE

Antalet aktieägare uppgick per den 31 augusti 2009 till 1 969st. De tio största ägarna representerar 40,0% av 
rösterna.

 Per den 31 augusti 2009

Ägare  Antalet aktier  Andel av kapital och röster

Gerhardsson, Stefan  602 239  6,9%
Classon, Krister  582 700  6,6%
Livförsäkrings AB Skandia (publ)  440 000  5,0%
Andersson, Jan  415 367  4,7%
Petersson, Thomas (privat & genom bolag) 335 400 3,8%
Andersson, Bo  301 966  3,4%
Länsförsäkringar Småbolagsfond  293 200  3,3%
Bondkomik i Vinköl AB  274 000  3,1%
Lundahl, Hans  203 000  2,3%
Löngårdh, Jan  195 000  2,2%
Summa de tio största ägarna - innehavsmässigt  3 642 872 41,3%
Övriga  5 133 722 58,7%

Totalt  8 776 594  100%
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11.6  UTDELNINGSPOLICY

Bolagets utdelningspolicy är att dela ut 50% av innevarande års vinst efter skatt. Detta är inget löfte utan ett 
mål bolaget har som förhoppning att uppnå varje år. Rätt till utdelning tillfaller den som vid av bolagsstämman 
fastställd avstämningsdag var registrerad som ägare i den av Euroclear Sweden förda aktieboken. Om aktieä-
gare inte kan nås genom Euroclear Sweden kvarstår aktieägarens fordran på 2Entertain avseende utdelningsbe-
lopp och begränsas endast genom regler om preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet 2Enter-
tain. Det föreligger inte några restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare utanför Sverige. 
För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normalt svensk kupongskatt. 

11.7  AKTIEÄGARVÄRDE

För att öka omsättningen i 2Entertain aktien och för att ge ägare och övriga intressenter en rättvisande bild av 
värdet i Koncernen, medverkar ledningen vid analytiker- och aktiesparträffar. Utveckling av finansiell rapporte-
ring och aktiv IR-kommunikation hör också till ledningens arbete.

11.8  AKTIEÄGARPROGRAM

Som medlem i aktieägarprogrammet tar man del av erbjudande runt Bolagets föreställningar, såsom exempelvis 
fribiljetter till förhandsvisningar och nyhetsbrev. Rätt till medlemskap har alla som har 1 000 aktier eller fler och 
via e-post anmält sitt intresse att deltaga i programmet. 

11.9  AKTIEÄGARKONTAKT

Kontaktperson för Bolagets aktieägare är Susanne Nilsson, VD.
Telefon: 0771 – 17 00 00
Susanne.nilsson@2entertain.com
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12  STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISORER

12.1 STYRELSE

    
Robert Mesterton 
Född 1945, invald 2007   

TITEL: Styrelseordförande  
ANTAL AKTIER: 15 000
ERSÄTTNING: 150 000 SEK
ÖVRIGA UPPDRAG: AB Semako, House of Added Value AB, Svenska Industriborstar AB
TIDIGARE UPPDRAG SENASTE FEM ÅREN / BAKGRUND: Furuviksparken AB, Instrument Förvaltnings AB, 
Total Promotion AB, Gröna lund Tivoli AB, Kolmårdens djurpark AB, Skara sommarland AB, 
Brf Högudden, Svenska Mineralbolaget AB

Catarina Dehlin   
Född 1963, invald 2007 

TITEL: Konsult, kommunikation och affärsutveckling
ANTAL AKTIER: 0
ERSÄTTNING: 60 000 SEK
ÖVRIGA UPPDRAG: Knitted by Me Stockholm AB
TIDIGARE UPPDRAG SENASTE FEM ÅREN / BAKGRUND: - 

Göran Grell      
Född 1965, invald 2006   

TITEL: Investeringsdirektör  
ANTAL AKTIER: 107 300 (privat & vi a bolag) 
ERSÄTTNING: 60 000 SEK
ÖVRIGA UPPDRAG: Dragster Kommunikation AB, Escape Travel AB, Arken Zoo AB, Bollhuset AB, 
Gekås i Ullared AB, DE Thegerstöms AB, Snickerigruppen AB och Ticket Travel Group AB.  
TIDIGARE UPPDRAG SENASTE FEM ÅREN / BAKGRUND: RESIA AB, Svenska Resebyråföreningen, StopOver AB, 
Bengt-Martins AB, STS Alpresor AB, Brewhouse Innovation AB, Caribia AB, Oscarsteatern AB, 
2Entertain Sverige AB, Chat Noir AS, Tranpenad AB, Going Places AB

Anders Kinntorph   
Född 1964, invald 2007    

TITEL: Advokat 
ANTAL AKTIER: 0
ERSÄTTNING: 60 000 SEK
ÖVRIGA UPPDRAG: Advokataktiebolaget Nordic Law, Västsvenska Industri & Handelskammaren (styrelsesekr). 
TIDIGARE UPPDRAG SENASTE FEM ÅREN / BAKGRUND: - 

Anders Lettström   
Född 1948, invald 2003   

TITEL: Direktör    
ANTAL AKTIER: 65 600 (privat & via bolag)
ERSÄTTNING: 60 000 SEK
ÖVRIGA UPPDRAG: Sköldnora Förvaltnings AB, World Scout Foundation Sverige, Oscarsteatern AB. 
TIDIGARE UPPDRAG SENASTE FEM ÅREN / BAKGRUND: Reinhold Polska AB och One Conference AB, 
Svensk Fastighetsfond AB, Scandinavian Health Care AB 

*60 000 SEK i ersättning för tidigare styrelseledamot Christer Sandahl. 
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12.2 LEDNING

Susanne Nilsson
Född 1965, invald 2002  

TITEL: Tf VD, CFO  
ANTAL AKTIER: 24 667
ÖVRIGA UPPDRAG: SEB Södra Halland
TIDIGARE UPPDRAG SENASTE FEM ÅREN / BAKGRUND: Revisor Ernst & Young, KPMG AB

Bosse Andersson
Född 1962, invald 2002  

TITEL: Producent  
ANTAL AKTIER: 301 966
ÖVRIGA UPPDRAG: -
TIDIGARE UPPDRAG SENASTE FEM ÅREN / BAKGRUND: Grundare av 2Entertain. VD i bolaget under tolv år

Janne Andersson
Född 1962, invald 2002  

TITEL: Producent  
ANTAL AKTIER: 415 367
ÖVRIGA UPPDRAG: VD Matz Bladhs turné AB, VD Turnétjänst i Falkenberg AB, Falkenbergs Fotbolls AB, 
Falkenbergs Fotbollsförening, Skrea Invest AB
TIDIGARE UPPDRAG SENASTE FEM ÅREN / BAKGRUND: En av grundarna av 2Entertain. 

Malin Lundström
Född 1968, invald 2008  

TITEL: Försäljningschef 
ANTAL AKTIER: 0
ÖVRIGA UPPDRAG: -
TIDIGARE UPPDRAG SENASTE FEM ÅREN / BAKGRUND: Erfarenhet inom turismbranschen

Åsa Hovemyr
Född 1977, invald 2008 

TITEL: Kommunikationschef
ANTAL AKTIER: 0
ÖVRIGA UPPDRAG: -
TIDIGARE UPPDRAG SENASTE FEM ÅREN / BAKGRUND: Marknadskoordinator Resia AB, konsult Highlights AB
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12.3 ÖVRIGA UPPLYSNINGAR AVSEENDE STYRELSE OCH LEDNING

För samtliga personer i 2Entertains styrelse är kontorsadressen c/o 2Entertain AB (publ), Box 278, 311 23 
Falkenberg. Vad gäller ledningen har samtliga samma kontorsadress som styrelsen. 

Bolagets fd VD, Ulf Mazur, avslutade sin anställning den 11 september 2009 och Susanne Nilsson (CFO) har 
tillträtt som tf VD. Tomas Gustafsson tillträder som koncernchef den 1 mars 2010.

Såvida inget annat uttryckligen angivits gäller följande uttalanden beträffande samtliga styrelseledamöter och 
ledande befattningshavare i 2Entertain AB (publ).

Ledande befattningshavaren Åsa Hovemyr är släkt med styrelseledamot Göran Grell. Med undantag för ovan 
relation finns inte något familjeband mellan styrelseledamöterna och ledande befattningshavare i Bolaget. Det 
förekommer inte några intressekonflikter mellan, å ena sidan, ovanstående styrelseledamöters eller ledande 
befattningshavares skyldigheter gentemot Bolaget, å andra sidan, deras privata intressen och/eller andra för-
pliktelser. 

Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har dömts i något bedrägerirelaterat mål 
sedan Bolagets datum för notering den 28 juni 2000. Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattnings-
havarna har varit inblandade i någon konkurs, konkursförvaltning eller likvidation i egenskap av styrelseledamot 
eller ledande befattningshavare sedan 28 juni 2000. Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har 
sedan den 28 juni 2000 varit utsatt för officiella anklagelser eller sanktioner av övervakande eller lagstiftade 
myndigheter och ingen av dessa har av domstol förbjudits att agera som ledamot i styrelse eller ledande befatt-
ningshavare eller att på annat sätt idka näringsverksamhet sedan den 28 juni 2000.

Det har inte förekommit särskilda överenskommelser mellan Bolaget och större aktieägare, kunder, leverantörer 
eller andra parter som har legat till grund för att någon av styrelseledamöterna eller personerna i ledningen valts 
in i styrelsen eller i Bolagets ledning. Några begränsningar föreligger inte i styrelseledamöternas eller de ledande 
befattningshavarnas rätt att avyttra sina värdepapper i Bolaget.

Löner och ersättningar 2008
Styrelsen: Ordförandes utbetalda arvode för 2008 uppgick till 150 000 SEK. Ordinarie årsstämma beslutade att 
arvode intill tiden för nästa ordinarie stämma ska upp gå till 150 000 SEK. Övriga externa ledamöters ersättning 
har uppgått till 60 000 SEK vardera till ett sammanlagt arvode om 300 000 SEK för 2008. Inga arvoden har 
betalats ut utöver bolagsstämmans beslut. 

Verkställande direktör: Till VD har utgått lön om totalt 1 572 260 SEK exkl sociala avgifter. Någon bonuslön har 
inte utgått. Pensionsförsäkring tillkommer för VD vilken är tecknad och premie för denna uppgår till 300 000 
SEK. 

Övriga ledande befattningshavare: Löner till ledande befattningshavare uppgick till 5 388 563 SEK exkl sociala 
avgifter för 2008.

Inget bolag i Koncernen har ingått avtal som ger styrelseledamöter eller ledande befattningshavare rätt till för-
måner efter det att respektive uppdrag eller anställning avslutats med nedanstående undantag. Ledande befatt-
ningshavare har rätt till lön på sedvanligt sätt under uppsägningstiden, vilken kan vara högst 12 månader. 

12.4  REVISORER

Vid årsstämman 2005 valdes Henrik Ahlgren och Björn Grundvall, Ernst & Young AB, till ordinarie revisorer för 
åren 2005-2008. Henrik Ahlgren, född 1965, och Björn Grundvall, född 1955, är ledamöter av FAR SRS. Sedan 
årsstämman 2009 är Henrik Ahlgren ordinarie revisor i Bolaget och Björn Grundvall är revisorssuppleant.
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13 BOLAGSSTYRNING

Lagstiftning och bolagsordning
2Entertain AB (publ) tillämpar svensk aktiebolagslag och bolagstyrningen sker via årsstämman, styrelsen och 
verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen, bolagsordningen och noteringsavtalet med NASDAQ 
OMX First North. Dessutom följer 2Entertain de bestämmelser som föreskrivs i Bolagets bolagsordning. 
Bolagsordningen framgår i sin helhet under avsnitt ”Bolagsordning” i Prospektet.

Svensk kod för bolagsstyrning
Svensk kod för bolagsstyrning behöver i dagsläget inte tillämpas för bolag noterade på First North. Den är 
således inte obligatorisk för 2Entertain och Bolagets styrelse har för närvarande inga planer på att tillämpa den 
annat än i de delar som styrelsen anser relevant för Bolaget och dess aktieägare.

Årsstämman
Årsstämman är det högsta beslutande organet, där alla aktieägare som finns registrerade i aktieboken vid 
avstämningsdagen före stämman och är anmälda till stämman, har rätt att rösta. Årsstämman utser styrelse 
och revisorer, fastställer räkenskaperna, beslutar om utdelning och disposition av resultat samt fattar beslut om 
ansvarsfrihet för styrelsen.
Styrelsen har det övergripande ansvaret för Bolagets interna kontroll. Den interna kontrollen ska säkerställa att 
Bolagets ekonomiska information är tillförlitlig och ger aktieägarna och övriga intressenter en rättvisande bild av 
Koncernen och dess verksamhet.

Styrelsens arbetssätt
Styrelsen i 2Entertain AB (publ) består sedan ordinarie årsstämma 2009 av fem ledamöter, varav en kvinna och 
fyra män, samtliga valda på ett år. Styrelsens ordförande har utsetts av årsstämman.

Styrelsen har under verksamhetsåret genomfört tio styrelsemöten. Styrelsemötena har i möjligaste mån hållits 
på något av 2Entertains kontor och i förekommande fall med anslutande arenabesök för att på så sätt få en god 
insyn i 2Entertains verksamhet. Styrelsemötena har behandlat delårsrapportering, budgetarbete och diskussio-
ner runt verksamhetsutveckling och eventuella företagsförvärv. Samtliga möten är protokollförda.

Styrelsens arbetsordning, som beslutas årligen på konstituerande styrelsemötet, innehåller riktlinjer för arbets-
fördelning mellan verkställande direktör och styrelsen.

Utöver det styrelsematerial som sänds ut med kallelsen till styrelsesammanträdena, erhåller styrelsen månatlig 
rapportering om försäljningsstatus och rapportering om Bolagets resultat och ställning.

Årsstämman beslutade 2009 att styrelsens arvode ska uppgå till 450 TSEK fördelat jämnt med 60 000 SEK per 
styrelseledamot. Styrelseordförande erhåller ett arvode på 150 TSEK av dessa. Inga arvoden har betalats ut 
utöver årsstämmans beslut. 

Koncernledning
Moderbolagets ledningsgrupp består av fem personer och förutom tillförordnad verkställande direktören åter-
finns här kommunikationsansvarig, försäljningschefen och två producenter. Ledningsgruppsmöten hålls varan-
nan vecka och som strategisk navigeringshjälp använder ledningsgruppen Bolagets Balanced Scorecard.

Ersättningar till verkställande direktören beslutas av styrelsen men förbereds av styrelsens ordförande efter dis-
kussion med verkställande direktören. Ersättning till andra ledande befattningshavare beslutas av verkställande 
direktören och avrapporteras till styrelsens ordförande.

VD
VD leder verksamhen i enlighet med de instruktioner som antagits av styrelsen. VD ansvarar för att styrelsen 
får sådan information som är nödvändig för beslutsunderlag och är föredragande av denna information vid sty-
relsemötena. VD håller också styrelsen och dess ordförande informerad om Bolagets finansiella ställning och 
utveckling.
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Projektstyrning
Bolagets verksamhet sker i projektform och varje projektgrupp leds av en styrgrupp som alltid är sammansatt 
med representanter för produktion (producent och projektledare), försäljning och marknad/ekonomi. På så sätt 
nås optimal tvärkompetens i samtliga projekt och genom denna organisation uppnås intern kontroll, såväl verk-
samhets- som ekonomistyrningsmässig långt ut i organisationen.

Intern kontroll
Bolagets juridiska och operativa organisation är uppbyggd med tydlig ansvarsfördelning och väl inarbetade 
kontroll- och styrsystem. Ekonomifunktionen upprättar fullt periodiserad resultatrapportering månadsvis på 
såväl koncern- som projektnivå. Resultatrapporteringen kvalitetssäkras månadsvis på båda nivåerna via control-
lerfunktioner. Respektive styrgruppsekonom ansvarar för månadsvis ekonomisk återrapportering till respektive 
projektgrupp. Kvartalsvis offentliggörs Koncernens konsoliderade finansiella delårsrapportering med tillhörande 
kommentarer och analyser.

Nomineringskommitté
Årsstämman har gett styrelsens ordförande i uppdrag att kontakta Bolagets större aktieägare för att utse minst 
tre och högst fem företrädare för Bolagets ägare att utgöra nomineringskommitté. Årsstämman, eller den års-
stämman utser, utser nomineringskommitté, vilken ska ha minst tre och högst fem företrädare för Bolagets 
ägare.

Incitamentsprogram
Det finns inte några utestående ersättningsprogram och för 2009 har inga resultatrelaterade ersättningsprogram 
tillkommit. 

Revision
Externa revisorer utses på årsstämman och sedan ordinarie årsstämma 2009 har Henrik Ahlgren, Ernst & Young 
AB, uppdraget att revidera 2Entertain de kommande fyra åren. Lagstadgad revision av rapportering såsom års-
redovisning och delårsrapportering sker vid två tillfällen årligen i anslutning helårs- och halvårsrapportering.

Inga kommittéer för revisions- och ersättningsfrågor finns. 
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14 BOLAGSORDNING

§ 1 Firma
Aktiebolagets firma är 2Entertain AB (publ). Org. Nr: 556301-2730. Bolaget bildades och registrerades i 
Falkenberg, Sverige 1987-07-03.

§ 2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Falkenbergs kommun.

§ 3 Verksamhet
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva produktion av underhållning, äga och förvalta aktier och fastighe-
ter samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 2 500 000 SEK och högst 10 000 000 SEK.

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 5 000 000 st. och högst 20 000 000 st.

§ 6 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med eller utan suppleanter till samma antal. 
Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs årligen på ordinarie årsstämma för tiden intill slutet av 
nästa ordinarie årsstämma.

§ 7 Revisorer
För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktö-
rens förvaltning utses lägst en och högst två revisorer med eller utan revisorssuppleanter till samma antal. 

§ 8 Kallelse
Kallelse till ordinarie årsstämma samt extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordning kommer att 
behandlas, skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra årsstämma skall 
utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse ska ske genom annons i Post- och 
Inrikes Tidningar och i rikstäckande dagstidningen Dagens Industri. Rätt att deltaga på årsstämma tillkommer 
den som har upptagits som aktieägare i sådan utskrift som avses i 7 kap 28 § tredje stycket aktiebolagslag 
(2005:551) och till Bolaget har anmält sitt deltagande i stämman senast den dag som anges i kallelsen till den-
samma. Denna dag får inte vara söndag, allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och 
inte infalla tidigare än femte vardagen före årsstämman. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma 
endast om aktieägaren till Bolaget anmäler antalet biträden på sätt som nu angivits. 
 
§ 9 Ärenden på årsstämman
Ordinarie årsstämma hålls en gång årligen inom sex månader från räkenskapsårets utgång i någon av 
Falkenbergs, Varbergs, Halmstads, Skaras, Göteborgs, Malmös eller Stockholms kommuner.

På ordinarie årsstämma skall följande ärende komma till behandling:
 1. Val av ordförande vid stämman.
 2.  Upprättande och godkännande av röstlängden.
 3.  Godkännande av dagordning.
 4.  Val av en eller två justeringsmän.
 5.  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6.  Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall 
  koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
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 7. Beslut om:
  (a) fastställande av resultat och balansräkning samt i förekommande fall koncernredovisning och 
  koncernbalansräkning.
  (b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och
  (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 9. Val av styrelsen och i förekommande fall av revisorer.
 10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslag (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari - 31 december.

§ 11 Avstämningsförbehåll
Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken eller i förteckning enligt 4 kap 39 § ABL (2005:551) 
skall anses behörig att mottaga utdelning och, vid fondemission, ny aktie, som tillkommer aktieägare, samt att 
utöva aktieägarens företrädesrätt att deltaga i emission.
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15 LEGALA FRÅGOR OCH ÖVRIG INFORMATION

15.1  BOLAGSBILDNING OCH ASSOCIATIONSFORM

Moderbolaget i Koncernen är 2Entertain AB (publ) som är ett publikt svenskt aktiebolag med 
organisationsnummer 556301-2730. Bolaget bedriver sin verksamhet i enlighet med svensk rätt. 
Bolagets adress är Box 278, 311 23 Falkenberg samt telefonnummer är: 0771-170000. 

15.2  KONCERNSTRUKTUR

2Entertain AB (publ) är moderbolag i 2Entertainkoncernen och verksamheten bedrivs i huvudsak av dotterbo-
lagen 2Entertain Sverige AB samt 2Entertain Norge AS, som har sin verksamhet i Sverige respektive Norge. 
Dotterbolaget 2Entertain Event AB, som ägs till 75%, äger Hansen Conference & Event AB. Resterande 25% i 
2Entertain Event AB ägs av ledande befattningshavare inom Hansen. Hansen hjälper företag med events och 
konferensresor över hela världen. 2Entertain AB (publ) äger 31 % av teatern Chat Noir AS i Oslo samt 50 % av 
Oscarsteatern AB i Stockholm där Oscarsteatern och China Teatern ingår. Dessutom driver 2Entertain Sverige 
AB Lisebergsteatern i Göteborg och Vallarnas friluftsteater i Falkenberg. Inom det bolag som heter Broadwest 
AB bedrivs alla samarbetsprojekt med Vicky Nöjesproduktion AB. Bilden visar koncernen före förvärv av 
Wallmans Nöjen AB (publ).

 

15.3  VÄSENTLIGA AVTAL

Kundavtal
2Entertain innehar två väsentliga kundavtal inom affärsområdet Artist, inom OnSite Entertainment samt 
OnBoard Entertainment. Bolaget tecknade i juni 2008 ett nytt avtal inom OnBoard värt 144 MSEK. Även inom 
OnSite finns ett väsentligt avtal som sträcker sig över 2010. 

Hyresavtal
Wallmans innehar ett väsentligt hyresavtal utomlands som sträcker sig fram till 2012. Detta kan komma att 
sägas upp 2012 och en alternativ lösning behöver då upprättas. 2Entertain innehar två väsentliga hyresavtal, 
Vallarnas Friluftsteater fram till 2015 och Lisebergsteatern till 2019. 

Samarbetsavtal
2Entertain innehar ett viktigt samarbetsavtal av strategisk karaktär som berör affärsområde Teater, Musikal & 
Show. 

Övriga avtal
Bolagen inom 2Entertainkoncernen är ej beroende av några andra enskilda kundavtal eller leverantörsav-
tal. Bolagen inom 2Entertainkoncernen tillämpar sedvanliga anställnings- och konsultavtal. I övrigt finns inga 
väsentliga avtal som kan komma att göra någon större inverkan på Den Nya Koncernen.

2Entertain AB (publ)

2Entertain 
Sverige AB 

100%

Broadwest 
AB 

100%

2Entertain 
Event AB 

75%

Hansen
Conf & Event

100%

2Entertain 
Norge A/S 

100%

Oscarsteatern
AB 50%

Chat Noir AS
Olso 31%

Intresseandelar



2ENTERTAIN  ★  51

15.4  TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Två parter anses vara närstående om en av parterna har möjlighet att kontrollera eller utöva ett betydande 
inflytande på eller gemensamt kontrollerar den andra parten genom att fatta finansiella eller operativa beslut. 
Närstående inkluderar även styrelseledamöter, ledande befattningshavare och nära familjemedlemmar till dessa 
parter. 
Emissonsgaranti från Robert Mesterton genom Förvaltnings Aktiebolaget Instrumentet. För mer information om 
emissionsgarantin, se kapitel 3 – Inbjudan till teckning.
Med undantag för ersättning à 1 000 SEK/timma till styrelsemedlemmar i samband med transaktionen av 
Wallmans vilket uppgått till uppskattningsvis 0,8 MSEK vid prospektets godkännande, förekommer inga andra 
avtal, överenskommelser eller transaktioner mellan koncernbolagen och närstående parter. 

Inköp och försäljning mellan koncernbolag

30 September 2009
Under de första nio månaderna 2009 gjordes inköp på 699 453 SEK från andra koncernbolag. 2008 års försälj-
ning avser 18 031 088 SEK försäljning till andra koncernbolag. 
Av de första nio månaderna 2009 avsåg 163 376 SEK inköp från andra intressebolag. Av årets försäljning avser 
237 575 kr försäljning till andra intressebolag. 

2008
Under 2008 gjordes inköp på 432 888 SEK från andra koncernbolag. 2008 års försäljning avser 24 563 516 SEK 
försäljning till andra koncernbolag. Av 2008 års inköp avsåg 227 183 SEK inköp från andra intressebolag. Av 
årets försäljning avser 224 082 SEK försäljning till andra intressebolag. 

2007
Av årets inköp avser 200 554 SEK inköp från andra koncernbolag. Av årets försäljning avser 22 614 765 SEK 
försäljning till andra koncernbolag. Av årets inköp avser 235 550 SEK inköp från andra intressebolag. Av årets 
försäljning avser 188 771 SEK försäljning till andra intressebolag

2006
Av årets inköp avser 6 115 SEK inköp från andra koncernbolag. Av årets försäljning avser 22 225 SEK försälj-
ning till andra koncernbolag. Av årets inköp avser 243 152 SEK inköp från andra intressebolag. Av årets försälj-
ning avser 183 999 SEK försäljning till andra intressebolag. 

Ovanstående transaktioner sker till marknadsmässiga villkor.

15.5  FÖRSÄKRINGAR

Styrelsen för 2Entertain anser att bolaget har de försäkringar som verksamheten erfordrar och som är sedvanliga 
inom branschen samt det geografiska område som 2Entertain verkar. 2Entertains försäkringsprogram innehål-
ler bland annat försäkring för skador på egendom, avbrott i produktion samt arbetsskadeförsäkring. Vidare finns 
bland annat motorfordonsförsäkring, ansvarsförsäkring, reseförsäkring samt försäkring för VD- och styrelseansvar. 

15.6  RÄTTSLIGA FÖRFARANDEN OCH SKILJEFÖRFARANDEN

Bolaget har inte varit involverat i några rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inklusive ännu icke avgjorda 
ärenden eller sådana som bolaget är medveten om kan uppkomma) under de senaste tolv månaderna, och som 
nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekt på bolagets eller koncernens finansiella ställning eller lönsamhet. 

15.7  AVTAL OM FÖRVÄRV AV AKTIER I WALLMANS

2Entertain har ingått ett avtal om att förvärva 100% av aktierna i Wallmans Nöjen AB (publ). För ytterligare infor-
mation om hur förvärvet skall finansieras, se kapitel 9.4 

15.8  HANDLINGAR TILLGÄNGLIGA FÖR INSPEKTION

2Entertains bolagsordning samt alla rapporter och historisk finansiell information, som till någon del ingår i eller 
hänvisas till i Prospektet finns tillgängliga hos 2Entertain under Prospektets giltighetstid. Information om 2Entertain 
finns även tillgänglig på Bolagets hemsida www.2entertain.com. Bolagets adress är Box 278, 311 23 Falkenberg. 
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16 SKATTEFRÅGOR SVERIGE

                                                    
1 Marknadsnoterade aktier anses för vissa juridiska personer näringsbetingade om aktieinnehavet utgör en kapitaltillgång 
hos innehavaren och innehavet antingen uppgår till minst 10 procent av röstetalet eller betingas av rörelse som bedrivs av 
ägarföretaget (eller av ett företag som med hänsyn till äganderättsförhållanden eller organisatoriska förhållanden kan anses 
stå ägarföretaget nära). Vad avser marknadsnoterade näringsbetingade aktier finns vissa regler om minsta innehavstid för 
att reglerna skall vara tillämpliga. Teckningsrätter är näringsbetingade bl a om de underliggande aktierna som berättigade 

till teckningsrätterna är näringsbetingade.
2 Så kallade räntefonder
3 Skattesatsen för tidigare år uppgår till 28%

16.1  ALLMÄNT

Nedanstående sammanfattning är baserad på nu gällande lagstiftning och är endast avsedd som allmän infor-
mation till aktieägare som är obegränsat skattskyldiga i Sverige och som innehar aktier i 2Entertain, såvida inte 
annat uttryckligen anges. Sammanfattningen behandlar t.ex. inte värdepapper som innehas av handelsbolag 
och dödsbon eller som innehas som lagertillgång i näringsverksamhet. Vidare behandlas inte de särskilda reg-
lerna om skattefri kapitalvinst (inklusive avdragsförbud vid kapitalförlust) i bolagssektorn som kan bli tillämpliga 
då aktieägare innehar aktier eller aktiebaserade delägarrätter i 2Entertain som anses vara näringsbetingade1. 
Inte heller behandlas de särskilda regler som kan bli tillämpliga på innehav av så kallade kvalificerade aktier och 
andra värdepapper i bolag som är eller tidigare varit fåmansföretag eller på aktier och andra värdepapper som 
förvärvats med stöd av sådant innehav. Vidare behandlas inte de särskilda lättnadsregler som kan vara tillämp-
liga för aktier som tidigare varit onoterade. Den skattemässiga behandlingen beror delvis på den skattskyldiges 
speciella situation. Varje innehavare av aktier och andra värdepapper bör därför rådfråga skatterådgivare för 
information om de speciella konsekvenser som kan uppkomma i ett enskilt fall, inklusive tillämpligheten och 
effekten av utländska regler och skatteavtal.

Fysiska personer
För fysiska personer beskattas utdelning och kapitalvinster på marknadsnoterade andelar i inkomstslaget kapi-
tal med en skattesats om 30%. För fysiska personer som är bosatta i Sverige innehåller normalt Euroclear eller, 
beträffande förvaltarregistrerade aktier, förvaltaren preliminärskatt avseende utdelning med 30%. Kapitalvinst 
respektive kapitalförlust vid avyttring av marknadsnoterade aktier och andra marknadsnoterade delägarrätter 
såsom teckningsrätter beräknas normalt som skillnaden mellan försäljningsersättningen, efter avdrag för försälj-
ningsutgifter, och omkostnadsbeloppet (se dock närmare om omkostnadsbelopp för teckningsrätter under rub-
riken ”Utnyttjande och avyttring av teckningsrätter”. Omkostnadsbeloppet för samtliga delägarrätter av samma 
slag och sort beräknas gemensamt med tillämpning av genomsnittsmetoden). Det bör noteras att betalda och 
tecknade aktier (så kallade BTA eller interimsaktier) därvid inte anses vara av samma slag och sort som de 
aktier vilka berättigar till företräde i emissionen förrän beslutet om nyemission registrerats. För marknadsnote-
rade aktier, såsom aktierna i 2Entertain, får omkostnadsbeloppet alternativt bestämmas enligt schablonmetoden 
till 20% av försäljningsersättningen efter avdrag för försäljningsutgifter. Kapitalförluster på marknadsnoterade 
aktier och marknadsnoterade teckningsrätter är fullt avdragsgilla mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier 
och andra marknadsnoterade delägarrätter, utom andelar i sådana investeringsfonder som innehåller endast 
svenska fordringsrätter2. Kapitalförlust som inte kan kvittas på detta sätt får dras av med 70% mot övriga 
skattepliktiga inkomster i inkomstslaget kapital. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges skat-
tereduktion mot kommunal och statlig inkomstskatt samt mot fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. 
Skattereduktion medges med 30% av den del av underskottet som inte överstiger 100 000 SEK och med 21% 
av resterande del. Underskott kan inte sparas till senare beskattningsår.

Aktiebolag
Aktiebolag beskattas för all inkomst, inklusive skattepliktig kapitalvinst och utdelning, i inkomstslaget närings-
verksamhet med en skattesats om 26,3% för räkenskapsår som påbörjats efter den 31 december 2008.3 För 
beräkning av kapitalvinst respektive kapitalförlust se ovan under rubriken ”Fysiska Personer”. Kapitalförluster på 
aktier och teckningsrätter i 2Entertain får normalt sett endast dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier 
och andra delägarrätter. Om en kapitalförlust inte kan dras av hos det bolag som gjort förlusten kan den kvittas 
mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter som uppkommit i andra bolag inom samma 
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koncern, under förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger mellan bolagen och båda bolagen begär det vid 
samma års taxering. Kapitalförlust som inte har kunnat utnyttjas ett visst år får sparas och dras av mot skat-
tepliktiga kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter under efterföljande beskattningsår utan begränsning i 
tiden. Särskilda skatteregler kan vara tillämpliga för vissa företagskategorier, till exempel investeringsfonder och 
investmentföretag.

Utnyttjande och avyttring av teckningsrätter
Utnyttjas teckningsrätter för teckning av nya aktier utlöses inte någon beskattning. För den som inte öns-
kar utnyttja sin företrädesrätt att delta i erbjudandet och avyttrar sina teckningsrätter ska kapitalvinsten tas 
upp till beskattning. Teckningsrätter som erhållits på grundval av aktier i 2Entertain anses anskaffade för noll 
SEK. Hela försäljningsersättningen efter avdrag för utgifter för avyttringen skall således tas upp till beskatt-
ning. Anskaffningsutgiften för de ursprungliga aktierna påverkas inte. För teckningsrätter i 2Entertain för-
värvade på annat sätt än genom deltagande i företrädesemissionen utgör vederlaget anskaffningsutgiften. 
Teckningsrätternas anskaffningsutgift ska i detta fall medräknas vid beräkningen av omkostnadsbeloppet för 
förvärvade aktier. 

16.2  AKTIEÄGARE SOM ÄR BEGRÄNSAT SKATTESKYLDIGA I SVERIGE

Kupongskatt
För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige, och som erhåller utdelning på aktier i ett svenskt 
aktiebolag, uttas normalt svensk kupongskatt. Skattesatsen är som huvudregel 30%. Skattesatsen är dock i all-
mänhet reducerad genom de skatteavtal som Sverige har ingått med andra länder för undvikande av dubbelbe-
skattning. I Sverige verkställer normalt Euroclear eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, förvaltaren avdrag 
för kupongskatt. För juridiska personer med hemvist inom EU och som innehar 10% eller mer av kapitalet i det 
utdelande svenska bolaget utgår dock normalt inte svensk kupongskatt på utdelningen.

Kapitalvinstbeskattning
Innehavare av aktier och teckningsrätter som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som inte bedriver verk-
samhet från fast driftsställe i Sverige beskattas normalt inte i Sverige för kapitalvinster vid avyttring av sådana 
delägarrätter. Aktieägare respektive innehavare av teckningsrätter kan emellertid bli föremål för beskattning i sin 
hemviststat. Enligt en särskild skatteregel kan dock fysiska personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige 
bli föremål för svensk beskattning vid avyttring av vissa delägarrätter, bland annat aktier och teckningsrätter, 
om de vid något tillfälle under avyttringsåret, eller de tio kalenderår som föregått det år då avyttring skedde varit 
bosatta i Sverige eller stadigvarande vistats här. Tillämpligheten av denna regel är dock i flera fall begränsad av 
skatteavtal mellan Sverige och andra länder för undvikande av dubbelbeskattning.
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17 BESKRIVNING AV WALLMANS NÖJEN AB (PUBL)

17.1 VERKSAMHETSBESKRIVNING

Enligt bolaget anses Wallmans vara ett av Sveriges ledande upplevelsebolag. Bolaget anser att Wallmans 
har ett starkt varumärke som i decennier, i stor utsträckning, gestaltat den svenska underhållningsbranschen.  
Verksamheten grundades 1956 av Hasse Wallman och har sedan dess expanderat till att bli en skandinavisk 
nöjeskoncern med restauranger i Sverige, Danmark och Norge. 

Vision
Wallmans vision är att utifrån sin position som Skandinaviens ledande nöjesupplevelseleverantör utöka sina lön-
samma koncept till andra geografiska marknader. 

Mål och affärsidé
Bolaget har som mål att med unikt ”know how” leverera en för kunden excellent totalupplevelse, alltid präglat 
av ett personligt bemötande samt kvalitet och omsorg i alla detaljer. Paketerat i unika och specifika koncept, 
inte minst Dinnershows, är devisen ”Att ge nöje för nöjes skull” en mycket populär, skalbar och lönsam affärs-
idé på såväl svenska som internationella marknader.

Tillväxtstrategi
Wallmans Nöjen har under de senaste åren noterat stort intresse från nationella och internationella aktö-
rer vad gäller etablering av varumärket och/eller partnerskap, formatet och totalupplevelsen Wallmans. 
Intressentgrupperna kommer från U.S.A , Kina, Arabemiraten, Ryssland och Baltikum samt från övriga Norden 
där Wallmans nu etablerat en stark bas med god lönsamhet och synnerligen god soliditet.

Detta är helt i linje med den tillväxtstrategi som Wallmans Nöjen arbetat efter de senaste åtta åren, att på egen 
hand eller genom strategiska allianser med prioriterade partners sprida den unika totalupplevelse som vi erbju-
der under varumärket Wallmans.

Under 2008 hade koncernen 331 årsanställda och intäkterna uppgick till 381,1 MSEK (369,5 MSEK) med ett 
rörelseresultat om 21,1 MSEK (12,4 MSEK). Intäktsfördelningen per dotterbolag och affärsområde illustreras 
med följande diagram. 

Omsättning per dotterbolag 2008 (TSEK)        Omsättning per Affärsområde 2008
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Affärsområden

Restaurang-, show- och nattklubbsverksamhet
Wallmans bedriver restaurang-, show och nattklubbsverksamhet i Sverige, Norge och Danmark där över 700 
000 gäster varje år besöker något av Wallmans arrangemang. Verksamheten bedrivs i Stockholm, Malmö, 
Helsingborg, Åre samt i Oslo och Köpenhamn och intäktsmässigt står den för en betydande del av Wallmans 
verksamhet. 

Majoriteten av verksamhetsområdets intäkter kommer från middagsservering med efterföljande pub och natt-
klubbsverksamhet. Wallmans kvällsteman inleds normalt med en drink eller öl innan maten, därefter följer en 
spektakulär middag med varierande liveuppträdanden från den serverande personalen, så kallade Dinnershows. 

Vanligtvis köper gästen ett menypaket bestående av showinträde samt fritt val ur middagskombinationerna. En 
majoritet av gästerna har i god tid i förväg angett vilket menypaket som önskas vilket innebär en effektiv serve-
ring och anpassning av personalstyrkan men även en effektivisering av inköp och minimering av överbliven mat. 
Utöver menypaketet tillkommer dryck och annan merförsäljning.

Dinnershows erbjuds på Wallmans Salonger och Golden Hits i Stockholm, Wallmans Golden Hits i Helsingborg, 
Wallmans Salonger i Oslo, Wallmans Salonger i Köpenhamn samt på Hotell Diplomat i Åre. Beroende på vecko-
dag övergår normalt Dinnershowen till nattklubb i samma lokal. Nattklubbsentrén ingår normalt i menypaketet 
för restaurangens gäster men för nya gäster, vilka kontinuerligt ansluter under kvällen, tillkommer entré. 

Genom att kombinera Dinnershow med nattklubb skapas en helhet och innebär en möjlighet att följa gästen 
under en så stor del av kvällen som möjligt i syfte att förmedla en totalupplevelse samt utnyttja lokaler och 
andra resurser så effektivt som möjligt.

Utöver restaurang-, show-, och nattklubbsverksamhet hyrs lokalerna även ut vid särskilda arrangemang såsom 
konferenser. Bolaget äger inga fastigheter utan all verksamhet bedrivs i hyrda lokaler.

De totala intäkterna för restaurang-, show- och nattklubbsverksamheten uppgick under 2008 till omkring 341,9 
MSEK.

Turnéverksamhet
Wallmans Salongsproduktioner AB driver, i samarbete med 2Entertain Sverige AB, turnerande verksamheter 
med show och dans under namnen ” Wallmans on tour” samt ”Artister från Wallmans”. Samarbetet innebär 
att Wallmans producerar uppsättningarna och erhåller royaltyintäkter av beställaren 2Entertain. Den största 
uppsättningen, ”Wallmans på turné”, är för övrigt den enskilt största uppsättningen av sitt slag i Sverige med 
omkring 150 föreställningar per år. Wallmans royaltyintäkter uppgick för 2008 till omkring 1,6 MSEK. 

I samarbete med Hotel Diplomat driver bolaget också projektet ” Wallmans Dippan” i Åre under vintersäsongen. 
Under 2008 köpte Wallmans 49% av aktierna i Ladies Night Entertainment AB varför numera även konceptet 
Ladies Night ingår i verksamhetsområdet Turné.

Teaterverksamhet
Wallmans producerar show- och teateruppsättningar via dotterbolaget AB Showstoppers. Verksamheten inne-
bär i korthet att AB Showstoppers utifrån ett manuskript producerar uppsättningen. Arbetet omfattar samord-
ning av regissör, artister, rekvisita och logistik. AB Showstoppers har bland annat producerat Cats, West Side 
Story, Grease och Fame. 

Intima Teatern AB administrerar teaterns lokaler samt biljettförsäljningen till uppsättningarna på Intiman. AB 
Showstoppers och Intima Teatern ABs intäkter under 2008 uppgick till omkring 36,6 MSEK.
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17.2  HISTORIK

1962 Badholmen i Saltsjöbaden öppnas och Wallmans koncept med sjungande serveringspersonal prövas 
för första gången.

1969 Wallmans köper apotekslokalen Ängeln i Gamla Stan och skapar, tillsammans med underhållningsprofi-
len Bosse Parnevik, restaurang- och musikpuben Engelen samt nattklubben Kolingen.

1991 Wallmans Salonger öppnar i Stockholm på Blasieholmen.

1992 Wallmans tar över Golden Days på Kungsgatan 29 mitt i centrala Stockholm och byter namn till Golden 
Hits.

1996 Wallmans Salonger öppnar i Malmö.
 
1997 Teaterverksamhet på Intima Teatern startar och bolaget Intima Teatern AB förvärvas.

2000 Wallmans Salonger öppnar i Oslo, vilket innebär den första etableringen utanför Sverige. 
 
2003 Wallmans Nöjen AB (publ) tar över driften av Cirkusbygningen vid anrika Tivoli i Köpenhamn. 

2004 Wallmans Salonger i Köpenhamn öppnar.

2007 Premiär för Wallmans Salonger i Helsingborg.
 Premiär för Wallmans Salonger i Åre, ett samarbete med Hotell Diplomat.
 
2008 Wallmans köper in sig i konceptet Ladies Night. 
 Wallmans Salonger i Malmö läggs ned. 

17.3  MARKNADSÖVERSIKT

Wallmans verkar i huvudsak inom den nordiska underhållnings- och restaurangbranschen. Omkring 75% av 
koncernens intäkter kommer normalt från restaurangverksamheten och omkring 20% från underhållningsverk-
samheten. Resterande 5% kommer från övriga intäkter, såsom intäkter från ren lokalhyra vid abonnemang av 
restaurang, spelverksamhet samt arrangemang och uppsättningar av engångskaraktär som t ex teater och 
musikaluppsättningar. 

Den svenska restaurangbranschen utgörs av ett stort antal aktörer. Under 2008 uppgick antalet aktiva enheter 
till 18 300 som tillsammans omsatte omkring 58 miljarder SEK. Antalet anställda under 2008 var omkring 76 
000. Sveriges Hotell- och Restaurangägares (SHR) branschtidning, Restauratören, visar i sin årliga undersök-
ning att branschens omsättning ökade med ca 7% under 20084.

17.4  KONKURRENTER

Bolaget anser att Wallmans är ett av Sveriges ledande företag på de marknader där koncernen verkar. 

Enligt bolagets uppfattning har Wallmans ett unikt koncept vilket gör att kunder söker sig till Wallmans för att 
uppleva just den speciella underhållning som erbjuds och är således inte direkt utbytbart mot ett ”vanligt” res-
taurangbesök. En konkurrent i Stockholm är Hamburger Börs vid Kungsträdgården i Stockholm. I övrigt utgörs 
konkurrensen av aktörer inom restaurang-, show-, och nattklubbsverksamhet av lokal karaktär.

       
4 Restauratören, nr 16 2009. ”Restaurangåret 2008”
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Vidare är det bolagets uppfattning att Wallmans teater- och turnéverksamhet konkurrerar med andra typer av 
arrangemang såsom teater, biografbesök, konserter, idrottsevenemang samt ”TV-tittande” i allmänhet. Utöver 
allmän underhållning konkurrerar teaterverksamheten på Intima Teatern med aktörer som exempelvis China 
Teatern vid Berzeli Park i Stockholm. För Wallmans turnéverksamhet består konkurrensen av allt från världsar-
tister på turné till liknande underhållningsevenemang på lokal nivå och turnerande underhållningssällskap. 

17.5  OPERATIV OCH LEGAL STRUKTUR

Wallmans Nöjen AB (publ) är moderbolag i Wallmanskoncernen, i vilken ingår 10 stycken helägda dotterbolag 
samt ett intressebolag. Omsättningssiffrorna nedan avser verksamhetesåret 2008 och är angivna före elimi-
nering av koncernintern omsättning. Under 2009 har ingen verksamhet bedrivits i dotterbolaget Wallmans 
Salonger Malmö AB. 

17.6  MEDARBETARE

Under 2008 uppgick det genomsnittliga antalet årsanställda till 331 personer. Av dessa är 39 anställda i Norge 
och 79 i Danmark.

Wallmans Nöjen AB

Golden Hits
100%

Wallmans 
Salonger Malmö

100%

AB Kolingen
100%

Wallmans
Salonger i Oslo AS

100%

Intima Teatern AB
100%

Wallmans 
Salonger AB 

100%

Wallmans 
Salongsproduktioner 

AB 100%

AB Showstoppers 
100%

Wallmans 
A/S Danmark 

100%

AB Glädjespridarna 
100%

Ladies Night 
Entertainment AB 

49%

Intresseandelar
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17.7  LEDNING OCH STYRELSE

STYRELSE

Olle Person
Född 1945, invald 2004 för Oslo, 2005 för koncernen

TITEL: Styrelseordförande
ANTAL AKTIER: 0
ÖVRIGA UPPDRAG: Styrelseordförande i Wallmans Salonger Oslo A/S och styrelsemedlem i Fjällgården i Åre AB, 
Hotell Forresta AB, The Grand Group AB (Grand Hotel Stockholm) samt styrelsemedlem och delägare i Vidbynäs 
Slott AB.

Hasse Wallman
Född 1936, invald 1956

TITEL: VD, styrelseledamot
ANTAL AKTIER: 4 700 000 (94%)
ÖVRIGA UPPDRAG: Wallmans Business AB

Mikael Gordon-Solfors
Född 1965, invald 2000

TITEL: Styrelseledamot
ANTAL AKTIER: 150 000 (3%)
ÖVRIGA UPPDRAG: Dinners European AB, M Entertainment AB, Max Hamburgerrestauranger AB, 
ICA Svenstavik, Åreföretagarna AB.

Bengt Häger
Född 1967, invald 1997

TITEL: Styrelseledamot
ANTAL AKTIER: 0
ÖVRIGA STYRELSEUPPDRAG: Monster Worldwide Scandinavia AB, 
Extern firmatecknare för flertalet av Wallmans dotterbolag.

Veronica Wallman
Född 1966, invald 2005 ordinarie (1995 suppleant)

TITEL: Styrelseledamot
ANTAL AKTIER: 0
ÖVRIGA STYRELSEUPPDRAG: -

Per-Olof Inde
Född 1942, invald 1998

TITEL: Styrelseledamot
ANTAL AKTIER: 0
ÖVRIGA STYRELSEUPPDRAG: Jubileum 2000 AB, firmatecknare för flertalet av Wallmans dotterbolag.

Marie Wallman
Född 1941, invald: suppleant sedan start

TITEL: Suppleant
ANTAL AKTIER: 0
ÖVRIGA STYRELSEUPPDRAG: Wallman Business AB

LEDNING
Hasse Wallman VD
Mikael Gordon-Solfors Vice VD
Patrik Wesser Ekonomichef
Veronica Wallman Personalchef

REVISORER
Göran Abrahamsson Auktoriserad revisor sedan 1993, Ernst & Young, medlem i FAR SRS sedan 1994.
Nilla Rocknö Auktoriserad revisor, Ernst & Young, medlem i FAR SRS, suppleant.
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18 FINANSIELL ÖVERSIKT WALLMANS NÖJEN AB (PUBL)

Nedanstående finansiella information avseende räkenskapsåren 2006-2008 är hämtad ur Wallmans Nöjen AB:s 
(publ) reviderade koncernräkenskaper vilka har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och bokförings-
nämndens allmänna råd. 

18.1  RESULTATRÄKNINGAR

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

     Helåret
Belopp i tkr  2008  2007  2006

Rörelsens intäkter  381 094  369 472  346 188
Varukostnader  -63 696  -67 901  -63 505
Övriga externa kostnader  -138 048  -133 993  -116 798
Personalkostnader  -146 640  -144 970  -125 512
Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar  -11 647  -10 230  -7 829

Rörelseresultat  21 063  12 378  32 544
Resultat från finansiella investeringar  -1 166  4 363  2 122
Resultat från andelar i intresseföretag  -1 834  -  -

Resultat före skatt  18 063  16 741  34 666
Skatt  -5 180  -5 276  -10 465

Periodens resultat  12 883  11 465  24 201
 

18.2  KOMMENTARER TILL UTVECKLINGEN – RESULTATRÄKNINGAR

Jämförelser mellan verksamhetsåren 2008 och 2007.

Intäkter
Intäkterna ökade 3% till 381,1 MSEK från 369,5 MSEK 2007. Ökningen beror på ett starkt fjärde kvartal där 
Wallmans hade en stark företagsförsäljning. 

Kostnader
Varukostnaderna sjönk under 2008 med 6,2% från 67,9 MSEK till 63,7 MSEK som ett resultat av bättre leveran-
törsavtal. Övriga externa kostnader ökade med 3,0% från 134,0 MSEK 2007 till 138,0 MSEK 2008 vilket är ett 
resultat av fler gäster. Personalkostnaderna ökade med 1,2% vilket är ett resultat av en högre beläggning och 
fler gäster. En engångskostnad om 4 MSEK togs i samband med bolagets etablering i Helsingborg under 2007. 
Verksamheten i Malmö lades ner under slutet av 2008. 

Rörelseresultat
Rörelseresultatet ökade med 70,2% från 12,4 MSEK 2007 till 21,1 MSEK 2008. Ökningen beror på en omsätt-
ningsökning samtidigt som Wallmans har lyckats hålla nere kostnader genom diverse sparprogram. 

Resultat före skatt
Resultatet före skatt ökade med 8,4% från 16,7 MSEK 2007 till 18,1 MSEK 2008. Resultatet från finansiella 
investeringar sjönk till -1,2 MSEK jämfört med en vinst om 4,4 MSEK 2007. Det förbättrade resultatet beror på 
den ökade omsättningen som är ett resultat av fler gäster.  De under 2008 förvärvade andelarna i intressebola-
get Ladies Night bidrog negativt med -1,8 MSEK. 

Skatt
Den effektiva skattesatsen sjönk till 28,7% jämfört med 31,5% 2007, vilket delvis var en effekt av att de upp-
skjutna skatteskulderna minskade till följd av den beslutade sänkningen av bolagsskatten i Sverige från 28% till 
26,3%. Skatten minskade från -5,3 MSEK 2007 till -5,2 MSEK 2008 som följd av den sänkta bolagsskatten. 

Periodens resultat
Periodens resultat ökade med 12,4% från 11,5 MSEK 2007 till 12,9 MSEK 2008. Detta är ett resultat av högre 
intäkter.  
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Jämförelser mellan verksamhetsåren 2007 och 2006.

Intäkter
Intäkterna ökade med 6,7% till 369,5 MSEK 2007 från 346,2 MSEK 2006. Anledningen till intäktsökningen är en 
stark konjunktur där företagsförsäljningen har varit god. 

Kostnader
Wallmans varukostnader ökade med 6,9% från 63,5 MSEK 2006 till 67,9 MSEK 2007 vilket beror på intäktsök-
ningen med en högre försäljning. Övriga externa kostnader ökade med 14,7% från 116,8 MSEK 2006 till 
134,0 MSEK 2007 vilket är ett resultat av en högre omsättning samt öppnandet av Wallmans i Helsingborg. 
Personalkostnaderna ökade med 15,5% från 125,5 MSEK 2006 till 145,0 MSEK hänförligt till den nya restau-
rangen i Helsingborg. Bolagets avskrivningar ökade med 30,7% från 7,8 MSEK 2006 till 10,2 MSEK 2007. Detta 
beror på investeringar och ombyggnationer av Wallmans i Helsingborg. 

Rörelseresultat
Rörelseresultatet minskade med 62,0% från 32,5 MSEK 2006 till 12,4 MSEK 2007. Rörelseresultatet belastades 
av engångskostnader om 4 MSEK vid öppnandet av Wallmans Helsingborg samt förluster relaterade till verk-
samheten i Malmö samt förluster i AB Showstoppers. 

Resultat efter finansiella poster
Resultatet efter finansiella poster minskade med 51,9% till 16,7 MSEK från 34,7 MSEK till följd av det lägre 
rörelseresultatet. Resultat från finansiella investeringar ökade från 2,1 MSEK till 4,4 MSEK till följd av gynnsam 
börsutveckling.

Skatt
Skattekostnaden minskade till 5,3 MSEK jämfört med 10,5 MSEK 2006 till följd av det lägre resultatet. Den 
effektiva skattesatsen uppgick till 31,5% 2007 jämfört med 30,2% 2006.

Periodens resultat
Årets resultat 2007 uppgick till 11,5 MSEK jämfört med 24,2 MSEK 2006, en minskning med 52,5%. Orsaken 
till det lägre resultatet 2007 är kostnader som togs i samband med öppnandet av Wallmans i Helsingborg samt 
förlustdelar på Wallmans i Malmö samt AB Showstoppers. 

18.3  BALANSRÄKNINGAR

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG (tkr)

            31 december

Belopp i tkr  2008  2007  2006

Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar  2 685  3 305  622
Materiella anläggningstillgångar  35 141  35 355  21 413
Finansiella anläggningstillgångar  16 774  13 235  20 013
Omsättningstillgångar  133 962  135 207  123 451

Summa tillgångar  188 562  187 102  165 499

Eget kapital och skulder
Eget kapital  111 153  102 841  97 234
Avsättningar  6 377  6 960  8 284
Kortfristiga skulder  71 032  77 301  59 981

Summa eget kapital och skulder  188 562  187 102  165 499
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18.4  KOMMENTARER TILL UTVECKLINGEN – BALANSRÄKNINGAR

Jämförelser mellan verksamhetsåren 2008 och 2007.

Immateriella anläggningstillgångar minskade med 18,8% från 3,3 MSEK till 2,7 MSEK till följd av planenliga 
avskrivningar. Materiella anläggningstillgångar förblev nästintill oförändrade med 35,3 MSEK 2007 och 35,1 
MSEK 2008. Finansiella anläggningstillgångar ökade med 26,7% från 13,2 MSEK till 16,8 MSEK till följd av 
förvärvet av andelar i intresseföretaget Ladies Night Entertainment AB. Omsättningstillgångarna förblev så gott 
som oförändrade efter ett starkt fjärde kvartal där kassan förstärktes. 
Eget kapital ökade med 8,1% från 102,8 MSEK till 111,2 MSEK till följd av intjänade vinstmedel om 12,9 MSEK 
och omräkningsdifferenser som ökade kapitalet med 6,1 MSEK. Avsättningar minskade med 8,4% från 7,0 
MSEK till 6,4 MSEK där avsättningar är pensionskostnader. Kortfristiga skulder minskade med 8,1% från 77,3 
MSEK till 71,0 MSEK som ett resultat av lägre leverantörsskulder 2008.  

Jämförelser mellan verksamhetsåren 2007 och 2006.

Immateriella anläggningstillgångar ökade med 431,4% från 0,6 MSEK till 3,3 MSEK, främst till följd av förvärv 
av hyresrätter. Materiella anläggningstillgångar ökade med 65,1% från 21,4 MSEK till 35,4 MSEK. Ökningen var 
främst driven av investeringar i inventarier om 16 MSEK samt ombyggnationer, 8,2 MSEK. Finansiella anlägg-
ningstillgångar minskade med 33,9% från 20,0 MSEK till 13,2 MSEK. Minskningen var delvis hänförlig till en 
omklassificering av kapitalplaceringsaktier från finansiella anläggningstillgångar till kortfristiga placeringar.
Eget kapital ökade med 5,8% från 97,2 MSEK till 102,8 MSEK hänförligt till årets resultat. Avsättningar minska-
de med 16,0% från 8,3 MSEK till 7,0 MSEK till följd av minskade pensionskostnader. Kortfristiga skulder ökade 
med 28,9% från 60,0 MSEK till 77,3 MSEK främst som ett resultat av etableringen i Helsingborg. 

18.5  KASSAFLÖDESANALYS

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

                 Helåret

Belopp i tkr  2008  2007  2006

Kassaflöde från den löpande verksamheten  35 340  18 959  25 449
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -14 231  -25 091  -25 184
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -10 638  -6 383  -5 319

Periodens kassaflöde  10 471  -12 515  -5 054
Likvida medel vid årets början  66 760  78 666  85 122
Kursdifferens i likvida medel  4 728  609  -1 402

Likvida medel vid periodens slut  81 959  66 760  78 666
 

18.6  KOMMENTARER TILL UTVECKLINGEN – KASSAFLÖDESANALYS

Jämförelser mellan verksamhetsåren 2008 och 2007.

Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 86,4% från 19,0 MSEK 2007 till 35,3 MSEK 2008 till 
följd av bättre rörelseresultat och minskad bindning av rörelsekapital. Det negativa kassaflödet från investe-
ringsverksamheten minskade med 43,3% från -25,1 MSEK 2007 till -14,2 MSEK 2008 främst till följd av mins-
kade investeringar i ombyggnationer. Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick 
2008 till 8,9 MSEK att jämföra med 28,1 MSEK 2007. Kassaflöde från finansieringsverksamheten förändrades 
med 66,7% från -6,4 MSEK 2007 till -10,6 MSEK 2008 som ett resultat av en högre utbetald utdelning till 
aktieägare. Periodens kassaflöde ökade med 183,7% från -12,5 MSEK 2007 till 10,5 MSEK 2008 vilket beror på 
gjorda investeringar under 2007 samt ett starkare rörelseresultat 2008.
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Jämförelser mellan verksamhetsåren 2007 och 2006.

Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade med 25,5% från 25,4 MSEK 2006 till 19,0 MSEK 2007 
främst till följd av ett försämrat rörelseresultat. Kassaflödet från investeringsverksamheten förblev nästintill oför-
ändrad mellan åren 2006 och 2007 på grund av att det investerades 2006 i finansiella anläggningstillgångar, till 
största delen en placering av bolagets överlikviditet. Kassaflödet från finansieringsverksamheten förändrades 
med 20,0% från -5,3 MSEK 2006 till -6,4 MSEK 2007 hänförligt båda åren i sin helhet till utdelning till aktieä-
garna. Periodens kassaflöde minskade 147,6% från -5,1 MSEK 2006 till -12,5 MSEK 2007 vilket främst är ett 
resultat av investeringar gjorda 2007. 

18.7  VIKTIGA HÄNDELSER EFTER 31 DECEMBER 2008

Resultatet för det första halvåret 2009 har utvecklats negativt jämfört med motsvarande period 2008 till följd av 
ett svagare orderläge och påverkan av den allmänna konjunkturen. Ett kostnadsbesparingsprogram infördes 
under första halvåret 2009 och förväntas ge effekt under andra halvåret 2009 samt 2010.

18.8  NYCKELTAL

KONCERNENS NYCKELTAL                               Helåret

 2008  2007  2006

Rörelsemarginal  5,5%  3,4%  9,4%
Vinstmarginal  3,4%  3,1%  7,0%
Kassalikviditet  188,6%  174,9%  205,8%
Soliditet  58,9%  55,0%  58,8%
Avkastning på sysselsatt kapital  9,6%  9,5%  21,8%
Avkastning på eget kapital e skatt  12,0%  11,5%  27,0%

Årsmedeltalet anställda  345  350  324
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19 ORDLISTA

”2Entertain” eller ”Bolaget” 
Avser, beroende på sammanhang, 2Entertain AB (publ) eller den koncern vari 2Entertain AB (publ) är moderbo-
lag.

Antal optioner
Genomsnittligt antal optioner utestående under perioden.

Antal projektanställda
Genomsnittligt antal projektanställda under perioden

Avkastning på eget kapital efter skatt
Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital*.

Avkastning på sysselsatt kapital
Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittliga tillgångar*.

Den Nya Koncernen
Avser den koncern som bildas efter 2Entertains förvärv av Wallmans Nöjen AB (publ).

Effektiv skattesats
Årets skattekostnader dividerat med resultat efter finansiella poster

Eget kapital per aktie
Eget kapital dividerat med antalet aktier vid periodens slut.

Genomsnittligt antal aktier
Ett vägt genomsnitt av under året utestående aktier i enlighet med RR 18.

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning
Ett vägt genomsnitt av under året utestående aktier samt potentiellt tillkommande aktier i enlighet med RR 18.

Kassaflöde per aktie efter utspädning
Löpande kassaflöde dividerat med genomsnittligt antal aktier efter utspädning.

Kassalikviditet
Omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder.

Koncernen
Avser den koncern vari 2Entertain AB (publ) är moderbolag.

OMXSPI
Index på Stockholmsbörsen som anger en sammanvägning av samtliga aktier noterade på Stockholmsbörsen.

Resultat per aktie
Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier.

RR
Redovisningsrådets rekommendationer.

Rörelsemarginal före goodwillavskrivningar
Rörelseresultat före goodwillavskrivningar dividerat med nettoomsättning.
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Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av nettoomsättning.

Skuldsättningsgrad
Räntebärande skulder dividerat med eget kapital.

Soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutningen.

Sysselsatt kapital
Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder och avsättningar.

Vinst per aktie inklusive optioner, SEK
Periodens resultat i relation till genomsnittligt antal aktier efter utspädning.

Vinstmarginal
Periodens resultat i procent av rörelsens intäkter.

ÅRL
Årsredovisningslagen

Årsmedeltalet anställda
Genomsnittligt antal anställda under året.

* när ett genomsnittligt värde skall beräknas för nyckeltalen ovan tillämpas metoden IB+UB/2
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