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Bakgrund och syfte med detta prospekt 
Home in Harmony etablerades under 2005 och den första butiken öppnades den 17 februari 2006. Vi 
kommer att öppna butik nummer två under sen höst 2008 under förutsättning att finansieringen kan 
ordnas på ett betryggande sätt. 

Vi söker nu fler delägare som tillsammans med bank och ALMI vill bidra med finansiering. Vi planerar en 
nyemission och detta prospekt ska ge de som är intresserade av att delta i nyemissionen översiktlig 
information om företaget.  

Intresserad? 
Är du intresserad av att delta i investeringen? Kontakta oss så skickar vi en utförlig beskrivning av 
företaget och den planerade expansionen. Kontaktpersoner: Sten Hamberg, styrelseordförande, 
sten.hamberg@jm.se, mobiltelefon 08-782 88 52, och Monica Biander, mb@homeinharmony.se, 
mobiltelefon 070-590 10 78. 

Företaget 
Home in Harmony skall inspirera och hjälpa designintresserade människor att skapa sitt drömhem till en 
rimlig kostnad. Det kan låta självklart att jobba med helhetslösningar i vår bransch. Men det är faktiskt vad 
Home in Harmony gör. Ända sedan starten 2006 har Home In Harmony framgångsrikt mixat ett 
spännande utbud av danska, svenska och italienska möbler med en hög servicenivå där råd och 
inredningstips är gratis. Våra butiker ska vara en mysig inspirationskälla dit kunden vänder sig för att få 
rådgivning om färg, tapeter eller ljussättning. För de kunder som vill ha lite extra hjälp erbjuder Home in 
Harmony hembesök, där Home in Harmony tillsammans med kunden i lugn och ro går igenom 
möjligheterna i kundens unika hem. På Home in Harmony är ingenting omöjligt. Och så vill vi ha det. 
Kanske är det vad som gör oss speciella. Och trots att vi naturligtvis kan bli bättre så tycker vi – två år 
efter starten – att vi kommit en bra bit på vägen.  

Vår vision är att Home in Harmony skall vara det  
självklara förstahandsvalet för designintresserade  
människor i Stockholm. 

Vi är 5 delägare, varav 4 är aktiva och ingår  i 
styrelsen.  

Vårt mål är att vi ska ha 4 butiker i StorStockholm 
vid utgången av år 2012 och att varje butik efter 
en etableringsfas ska ge en avkastning som 
motsvarar minst 8% resultatmarginal. Vi ska nå ett 
nöjdkundindex över 4 på en 5-gradig skala.  

Viktiga strategier är att alla butiker ska ha fullsortiment enligt ”Sickla-modellen” och kunna utföra 
inredningsuppdrag. 

Sortimentet bygger på en mix av varor och tjänster som gör att kunden kan få hjälp att inreda och 
färgsätta hela sitt hem för att få en harmonisk helhet med fokus på vardagsrum och matrum. 
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Våra huvudkonkurrenter är Bolia, R.O.O.M., MIO, Folkhemmet, Länna Möbler, Gösta Westerberg. Våra 
konkurrensfördelar är att vårt koncept ligger väl i tiden och att vi var först med det, att grundarna har 
gedigen erfarenhet från de områden som Home in Harmony marknadsför och en hög servicenivå som 
inkluderar rådgivning samt en kunddatabas med historik. 

Vi har valt ett antal leverantörer som levererar produkter som känns exklusiva till ett bra pris och med 
konkurrenskraftiga leveranstider. Logistik och emballering har varit en viktig förutsättning vid val av 
leverantörer. 

Vår första butik etablerade vi i Sickla Köpkvarter med 68.000 kvm butiker. Köpkvarteren har expanderat 
kraftigt och nya lokaler har invigts varje år. Det finns ett kluster med designinriktad verksamhet, allt från 
butiker till designgymnasium och Svensk Möbelcenter.  I närområdet finns 300.000 välmående boende 
och omfattningen av byggandet kan mätas med miljonprogrammet under 60-70-talet.  Sedan augusti 2007 
finns vi i en lokal med centralt och attraktivt affärsläge.  

Efter att ha testat vår affärsidé och utvecklat vår vision i Sickla-butiken är vi nu mogna att gå vidare i våra 
planer att öppna butik nummer två. Vi förhandlar för närvarande om villkoren för en butikslokal i det 
nyöppnade Stinsens Shoppingcenter i Sollentuna med 40.000 kvm butikslokaler i  80 butiker. 
Förutsättningarna i närområdet i Sollentuna är lika gynnsamma som i Sickla, dvs många välmående 
boende och en hög produktion av nya bostäder. 

Historik och nuläge 
Det första verksamhetsåret för Home in Harmony präglades både av fram- och motgångar. Framgångsrikt 
var tjänsten inredningskonsultation och butikens utformning. Bland motgångarna fanns val av 
huvudleverantör av soffor som orsakade företaget stort tapp i försäljningen initialt. Försäljningen tog 
ordentlig fart hösten 2006. Första året hade vi stora kalkylerade kostnader medan intäkterna var låga och 
det medförde en förlust på 884.000:-. För att täcka underskottet skrevs aktiekapitalet ned med hälften och 
grundarna tillsköt ytterligare 750.000:-. Ny delägare har därefter tillskjutit ytterligare 446.000:-.  

Den nya delägaren valdes till Home in Harmonys styrelseordförande sommaren 2007. 

Dagsförsäljningen 2007 ökade med 54% jämfört med 2006 och ökningen har fortsatt under 2008. Den 
ökade försäljningen tillsammans med fokus på kostnaderna medförde, att Home in Harmony redan år två 
lämnade ett rörelseresultat på +202.000:-.  Per 30 juni 2008 är resultatet 126.000:- bättre än den 
periodiserade budgeten. 

Soliditeten per 31/12 2007 uppgick till 35% och per 30 juni 2008 till 48%. 

Marknadsföringen har varit fokuserad på aktiviteter som ger stor utdelning per krona. Av särskilt intresse 
kan nämnas att Home in Harmony uppmärksammats i TV-programmen Äntligen Hemma, Simon & 
Tomas, i Sköna Hem, Expressens Leva & Bo, Residence, Elle Interiör m fl. Home in Harmony har idag 
2.200 personer i kundregistret och det finns en historik för alla dessa personer som varit i butiken en eller 
flera gånger. Hemsidan är också värd att nämnas, www.homeinharmony.se. 
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Framtiden 

Den planerade expansionen påbörjas i slutet av 2008 under förutsättning att finansieringen kan ordnas på 
ett betryggande sätt. Planen är sedan att öppna butik nummer 3 hösten 2010 och butik 4 vid årsskiftet 
2011/2012. 

Omsättningen beräknas uppgå till mellan 8,5-19 miljoner per butik år 2012. 

Prognos intäkter 
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En grov beräkning av finansieringsbehovet för den planerade expansionen i steg 1 (avser etablering av 
butik nummer 2 i Stinsens Shoppingcenter) uppgår till ca 3,4 miljoner kronor. Av detta finns lånelöften 
om 1,4 miljoner kronor av ALMI och bank. Resterande 2 miljoner kronor kommer vi att söka från nya 
delägare i en nyemission under augusti-september 2008.  

Nyemission 
Home in Harmonys styrelse beslutade den 25 juli 2008, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, om 
nyemission av 3.000 aktier, motsvarande 22% av kapitalet och 22 % av rösterna i Home in Harmony. Rätt 
att teckna de nyemitterade aktierna skall tillkomma utvalda externa investerare. Vi vänder oss främst till 
investerare bland Onoterats medlemmar (se www.onoterat.se) men även i egna nätverk.  

Emissionskursen har fastställts till 670:- kronor per aktie. Home in Harmony kommer, under förutsättning 
att emissionen blir fulltecknad, att tillföras 2 MSEK i eget kapital. Antalet aktier kommer efter emissionen 
högst att uppgå till 13.500 aktier. Teckningen sker under perioden 10 augusti – 15 september 2008. 
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