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Name
Rate

USD-NOK

5.7820

EUR-NOK

7.9043

JPY-NOK

0.0502

CHF-NOK

4.8077

GBP-NOK

11.6929

Asset Class
Cost Value

Market Value
%

Stocks

  866 463
  836 988

-   3.41

Bonds

  77 968
  79 043

   1.37

Cash

  404 275
  404 275

   .00

Mutual Funds

 1 271 583
 1 239 805

-   2.50

Property

  110 000
  1 000

-   99.10

Sum

 2 730 288
 2 561 111

-   6.20

9/6/2005

9/6/2006

9/6/2007

Instruments
Cost Value

Market Value
NOK

%

INTERCELL AG ,ICL
  6 035

  19 998
   13 963

   231.38

MORGAN STANLEY GR   77 968
  79 043

   1 075
   1.37

Cash NOK

  404 275
  404 275

   .00

AXA UK Tracker I 
  1 316

  1 285

-    31

-   2.36

MS SICAV Euro Cor
  246 541

  246 930
    389

   .15

ODIN Norden Acc
  982 050

  945 760
-   36 291

-   3.70

JP MORGAN CHASE &   257 048
  257 048

-   .01

NORMAN ASA ,NORMA   305 500
  225 000

-   80 500
-   26.36

East Capital Öste
  41 675

  45 830
   4 155

   9.96

KS Bergen Brygge 
  110 000

  1 000

-   109 000
-   99.10

PRAXAIR INC ,PX
  297 880

  334 942
   37 062

   12.44

Sum

 2 730 288
 2 561 111

-   169 177
-   6.20
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fundiors affärsidé är att tillhandahålla spar- och investe-
ringstjänster till privatkunder, organisationer, institutio-
ner samt försäkringsmäklare och investeringsrådgivare. 
det huvudsakliga marknadsområdet är norden. i syn-
nerhet den kraftiga ökningen av långsiktiga sparpro-
dukter för hushåll, som frivilliga pensionsförsäkringar, 
kommer att fortsätta de närmaste åren. fundiors fond 
supermarket är ett smart verktyg för att förvalta dessa 
spar- och investeringsprodukter. det erbjuder småinves-
terare ett portföljförvaltningssystem som motsvarar de 
system som redan finns hos stora institutioner. Via fond 
supermarket kan kunderna investera i över 1 000 fonder 
och kapitalsäkrade produkter.

för organisationer och institutionella investerare erbjuder 
fundior skräddarsydda lösningar för optimering av kunder-
nas investeringsportföljer. fundiors experter har mångårig 
erfarenhet av investeringsmarknaderna och riskhantering, 
vilket ger kunderna en kompetent och effektiv service.
Bolaget har beslutat sig för att genomföra en nyemission 
för att finansiera de utvecklingskostnader som utvecklan-
det av fond supermarket medför och trygga systemets 
framtida utveckling och därmed förutsättningarna för att 
uppnå en kraftig tillväxt och skalfördelar. med skalförde-
lar menas i detta sammanhang möjligheten att via detta 
system förvalta stora mängder investeringar till relativt 

låga kostnader. Bolaget har som mål att bli en av de 
största självständiga leverantörerna av investeringstjäns-
ter i norden.

Vid årsstämman den 30/5 gavs bolagets styrelse full-
makt att besluta om nyemission av högst tio miljoner 
(10 000 000) aktier.

Vid styrelsens sammanträden på fundior aB (publ) den 
20 augusti 2008/08 september 2008 beslutade man att 
genomföra en ökning av aktiekapitalet genom en riktad 
nyemission av högst 10 000 000 aktier. en fulltecknad 
nyemission tillför bolaget fem miljoner femhundratusen 
(5 500 000) seK före emissionskostnader, som är högst 
350 000 seK.

Teckningskursen för aktien är 0,55 seK. Bolagets värde 
räknat enligt teckningskursen 0,55 seK uppgår med den 
nuvarande totala mängden aktier till cirka 12 mseK, vilket 
enligt bolagets uppfattning är mycket lågt för ett listat 
bolag med tanke på det marknadsläge som råder just nu. 
Teckningskursen är något högre än marknadskursen den 
senaste tiden, men bolagets styrelse är av den uppfatt-
ningen att det räcker med endast en ökning av handelsvo-
lymen för att marknadskursen ska stiga. 

1. Sammanfattning

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsvolym 5 500 000 seK
Antal aktier i emission  erbjudandet omfattar högst 10 000 000 aktier
Teckningstid 2008-09-12 – 2008-09-30
Teckningspost minsta teckningspost är 15 000 aktier
Teckningskurs 0,55 per aktie, courtage utgår ej
Betalning Kontant likvid skall vara fundior aB tillhanda inom sju dagar  
 efter att teckningen har bekräftats
Handelspost 5000 aktier
ISIN-kod se0001965013
Kortnamn fund
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Definitioner
i detta memorandum gäller följande definitioner om inget 
annat anges: med ”bolaget” eller ”fundior” avses fundior 
aB (publ) med organisationsnummer 556695-0100.

Undantag från prospektskyldighet
emissionen i detta memorandum är undantagen prospekt-
skyldighet enligt det så kallade ”1 miljon euro undanta-
get” i 2 kapitel 4 § 5 LHf (Lag om handel med finansiella 
instrument). memorandumet har inte granskats och god-
känts av finansinspektionen.

Memorandumets distributionsområde
aktierna är inte föremål för handel eller ansökan därom 
i något annat land än sverige. memorandumet får inte 
distribueras i Kanada, usa eller något annat land där dist-
ributionen kräver ytterligare åtgärder enligt föregående 
mening eller strider mot reglerna i landet. för memoran-
dumet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehål-
let i detta memorandum eller rättsliga förhållanden som 
hänger samman med detta skall endast avgöras av svensk 
domstol.

Uttalanden om framtiden
uttalanden om framtiden och övriga framtida förhål-
landen i detta memorandum återspeglar styrelsens nuva-
rande syn på framtida händelser och finansiell utveckling. 
uttalanden om framtiden är endast uttryck för de bedöm-
ningar och antaganden som bolaget gör vid tidpunkten 
för memorandumet. dessa uttalanden är väl genomarbeta-
de, men läsaren uppmärksammas på att dessa, precis som 
alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet.

Memorandumet tillgängligt
memorandumet finns tillgängligt på fundior aB:s (publ) 
huvudkontor samt på bolagets webbplats  
(www.fundior.se). därutöver finns memorandumet till-
gängligt på aktieTorgets webbplats (www.aktietorget.se).

AktieTorget
fundior aB (publ) har i syfte att säkerställa att aktieä-
gare och övriga aktörer på marknaden erhåller korrekt, 
omedelbar och samtidig information om bolagets ut-
veckling träffat ett avtal med aktieTorget om informa-
tionsgivning. aktieTorget är ett värdepappersbolag under 
finansinspektionens tillsyn och driver en handelsplatt-
form med benämningen mTf (multilateral Trading facility). 
allmänheten kan kostnadsfritt prenumerera på bolagets 
pressmeddelanden och rapporter genom att anmäla in-
tresse för detta på aktieTorgets webbplats,  
www.aktietorget.se.

aktieTorget tillhandahåller ett effektivt, rikstäckande 
system för handel med aktier i de bolag som är anslutna 
till aktieTorgets lista. Genom avtal med stockholmsbörsen 
använder aktieTorget fondbörsens handelssystem saXess. 
det innebär att den som vill köpa och sälja aktier som är 
anslutna till aktieTorget använder sin vanliga bank eller 
fondkommissionär. aktiekursen från bolag på aktieTorget 
går att följa i realtid hos de flesta internetmäklare och 
på webbplatser med finansiell information. aktiekurserna 
finns även att följa på text-tv och i dagstidningar.

Ansvar
allt ansvar för innehållet i detta memorandum vilar på 
styrelsen i fundior aB (publ). styrelsen meddelar att den 
information som delgivits i memorandumet, enligt vår 
vetskap, är korrekt och att, enligt vår vetskap, memoran-
dumet inte saknar information som riskerar att förvanska 
den bild som det är avsett att memorandumet ska ge, 
inklusive all relevant information i styrelsemötesprotokol-
len, revisorernas protokoll och andra interna dokument 
som inkluderas i memorandumet.

2. Om Memorandumet
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Trender kommer och går, men sparande och investeringar är alltid lika aktuellt. fundior är specialiserade på spar- och 
investeringsprodukter och i synnerhet på verktyg som underlättar denna verksamhet. det är viktigt för fundior att före-
tagets kunder får oberoende och sakkunnig service. detta blir möjligt tack vare fundiors internetbaserade fondvaruhus, 
fond supermarket, med vars hjälp man kan investera i över tusen fonder och andra investeringsprodukter. i systemet 
kan du dessutom följa utvecklingen för alla dina investeringar i realtid. företagets personal, som har mångårig erfaren-
het av sparande och placeringar, utvecklar även nya och innovativa produkter tillsammans med världens mest renomme-
rade finansbolag. Genom att investera i fundior investerar du i en bransch som växer och utvecklas hela tiden.

det lönar sig alltid att spara!

Med vänlig hälsning 

Jouni Parviainen
Fundior AB, VD

3. VD har ordet
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Vid årsstämman den 30/5 gavs bolagets styrelse full-
makt att besluta om nyemission av högst tio miljoner 
(10 000 000) aktier.

Vid styrelsens sammanträden på fundior aB (publ) den 
20 augusti 2008/8 september 2008 beslutade man att 
genomföra en ökning av aktiekapitalet genom en riktad 
nyemission av högst 10 000 000 aktier. en fulltecknad 
nyemission tillför bolaget fem miljoner femhundratusen 
(5 500 000) seK före emissionskostnader, som är högst 
350 000 seK.

Härmed inbjuds ni, i enlighet med villkoren i detta me-
morandum, till att teckna aktier i fundior aB (publ) till 
en kurs av 0,55 seK. Vid fulltecknad nyemission kommer 
aktiekapitalet att öka med 550 000 seK, från 2 125 013 
seK till 2 675 013 seK, och överkursfonden att öka med  
4 600 000 seK, från 24 663 942 seK till 29 263 942 seK.

syftet med ökningen av aktiekapitalet är att utveckla 
bolagets verksamhet och stärka dess kapitalstruktur. 
Bolagets framtida tillväxtstrategi kan enligt styrelsens 
bedömning kräva ytterligare investeringar som kräver 
finansiering av aktieägarna. detta för att bibehålla bola-
gets kapitaltäckningsgrad, finansiella struktur och solidi-
tet på den nuvarande nivån.  

Bolaget upplyser om att fundior aB:s huvudägare/nyck-
elpersoner har meddelat att de strävar efter att teckna 
5 000 000 aktier i samband med emissionen (ingen emis-
sionsgaranti).

om styrelsen beslutar om att godta teckningar av aktier 
kommer aktierna i första hand att delas mellan de be-
fintliga aktieägarna som får 0,47 nya aktier per innehavd 
aktie. avstämningsdagen för äganderätten till aktierna är 
den 5/9-2008 och sista handelsdagen för teckning med 
företrädesrätt är den 2/9-2008. 

Stockholm den 11 september 2008

Fundior AB (publ)
STYRELSEN

4. Inbjudan till teckning av aktier

Tilldelning 
Bolagets styrelse har med stöd i det tidigare nämnda be-
myndigandet den 20/8-2008/08/09-2008 fattat ett beslut 
om emission. erbjudandet omfattar totalt 10 000 000 nya 
aktier. nominellt belopp är 0,10 seK.
 rättigheter och skyldigheter i förhållande till aktierna 
tas upp i bolagsordningen (kapitel 13).         
        
Teckning utan företrädesrätt och tilldelning 
rätt att teckna nya aktier skall, med avvikelse från ak-
tieägarnas företrädesrätt, tillkomma allmänheten och 
institutionella investerare. 
 i första hand skall aktieägare tilldelas aktier i förhål-
lande till den procentuella ägarandelen i bolaget på av-
stämningsdagen. 
 aktieägare per den 5 september 2008 har således för 
varje innehavd aktie rätt till 0,47 nya aktier avrundat 
nedåt till jämna handelsposter. aktieägare vars aktiein-
nehav på avstämningsdagen inte berättigar till tilldelning 

av en handelspost skall om möjligt ges tilldelning av en 
handelspost. Teckningsposten består dock minst av  
15 000 aktier.
 i andra hand tilldelas övriga tecknare och aktieägare 
– för den del av aktieägares teckning som överstiger deras 
berättigande andel – pro rata av den andel aktier som ej 
tilldelas till aktieägare i första hand. Vid tilldelning av-
rundas tilldelade aktier ned till närmsta hela handelspost, 
dock skall om möjligt samtliga tecknare erhålla lägst en 
handelspost. Överskjutande aktier fördelas genom lott-
ning.
 Besked om tilldelning kommer att skickas ut senast 
den 7 oktober 2008. i händelse av överteckning kan till-
delning komma att ske med ett lägre antal aktier än vad 
anmälan avser eller helt utebli. 
 någon garanti för tilldelning till enskilda investerare 
lämnas inte.

4.1 Villkor och anvisningar
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Avstämningsdag 
avstämningsdag är den 5 september 2008. sista dag för 
handel inklusive rätt till förtur vid tilldelning av aktier i 
emissionen är den 2 september 2009.

Teckningstid 
Teckningstiden för aktier ska ske under perioden från och 
med den 12/9-2008 till och med den 30/9-2008. Bolagets 
styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga teckningsti-
den samt att flytta likviddagen.

Teckningserbjudande, plats för teckning och godkän-
nande av teckning av aktier Teckningssedeln ska 
skickas till: 
Teckningssedeln och teckningsförbindelsen finns att 
hämta och skriva ut på företagets webbplats på adressen 
www.fundior.se. Teckningssedeln och -förbindelsen kan på 
begäran även skickas till tecknaren. 
 Teckningssedeln ska skickas till fundior aB, 
smålandsgatan 2, se-11434, stockholm.
 Teckningsedeln kan även skickas in per fax  
+46 8 611 6923 eller inskannad via e-post (nyemission@
fundior.se). Teckningssedeln ska vara bolaget tillhanda 
senast klockan 17.00 den 30 september 2008. anmälan är 
bindande. ofullständiga eller felaktiga teckningssedlar 
riskerar att inte tas i beaktande.
 i händelse av överteckning kommer styrelsen att 
besluta om tilldelning.
 Bolaget skickar en bekräftelse på teckningen av ak-
tierna till tecknaren. aktierna tecknas i den ordning teck-
ningssedlarna kommit in till teckningsplatsen. aktierna 
anges i den teckningslista som upprättats av styrelsen.  
 det är endast tillåtet att lämna en teckningssedel per 
person. Vid flera inlämnade teckningssedlar gäller den till 
bolaget senast inkomna.

Teckningspost och teckningskurs 
minsta teckningspost är 15 000 aktier. Teckningskursen är 
0,55 seK per aktie. Courtage utgår ej.

Betalning och kvittning 
aktierna ska betalas till bolagets bankgiro enligt instruk-
tioner på avräkningsnotan senast sju dagar efter det att 
bolagets styrelse har skickat en bekräftelse till aktieäga-
ren. i de fall då kontant likvid inte skulle vara fundior aB 
tillhandla enligt ovan, kan tilldelning inte garanteras.
 aktierna kan även betalas genom kvittning.

Registering 
Tecknade aktier är bokförda som betalda tecknade aktier 
på VP-kontot tills nyemissionen blivit registrerad hos 
Bolagsverket.  
 inga aktiebrev ges ut för bolagets aktier.

Utdelning 
de aktier som nyemitteras i denna emission berättigar till 
utdelning från och med verksamhetsåret 2008.

Leverans av aktier 
så snart emissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket 
beräknas ske i slutet av oktober 2008, ombokas betalda 
tecknade aktier utan särskild avisering från VPC. 

Handel på AktieTorget 
aktierna i fundior aB är upptagna till handel på 
aktieTorgets handelslista. aktierna som emitteras i ny-
emissionen avses att tas upp till handel omedelbart efter 
registering av nyemissionen. information om när handeln 
med de nya aktierna inleds kommer att lämnas via ett 
pressmeddelande innan handeln påbörjas.
 Handelsbeteckningen är fund. fundior aB-aktiens 
isin-kod är se0001965013. en handelspost består av 
5 000 aktier.

Offentliggörande av utfallet av emissionen 
snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats och 
senast omkring den 15 oktober 2008 kommer bolaget att 
offentliggöra utfallet av emissionen. offentliggörandet 
kommer att ske genom ett pressmedlande och kommer att 
finnas tillgängligt på bolagets webbplats www.fundior.se 
och aktieTorgets webbplats www.aktietorget.se. 

Ansvarsbegränsning 
Tecknare av aktier garanterar att de är väl insatta i bola-
gets memorandum och övrigt relevant material, bolagets 
verksamhet samt de risker som är förknippade med denna 
på det sätt de anser bäst och i den utsträckning de vill.

Memorandumet tillgängligt 
memorandumet finns tillgängligt på fundior aB:s (publ) 
huvudkontor samt på bolagets webbplats  
(www.fundior.se). därutöver finns memorandumet till-
gängligt på aktieTorgets webbplats (www.aktietorget.se).
 Teckningssedel och memorandum kan erhållas från:
fundior aB (publ)
smålandsgatan 2  
se 11434 stockholm 
 mail: nyemission@fundior.se

Tillämplig lag 
rättsförhållandena skall avgöras av svensk domstol i 
stockholm enligt svensk lag.
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organisationsnummer: 556695-0100
isin: se0001965013
Kortnamn: fund
Hemort: stockholm, sverige  
summa eget kapital: 8 157 090 seK (2008-06-30)
registrerat aktiekapital: 2 125 013 seK
aktiekapital, minimum/maximum: 1 500 000 seK/6 000 000 seK
antal aktier, minimum/maximum: 15 000 000/60 000 000 
antal registrerade aktier: 21 250 135
Bolaget har en aktieserie
antal anställda: 16
antal aktieägare: Över 300
aktieägarregister: VPC aB
marknadsplats: aktieTorget

5. Nyckelfakta

FUNDIOR AB-KONCERNEN BUDGET 2008–2012   

(Alla siffror anges i MSEK)  2007 2008 2009 2010 2011 2012

Rörelsens intäkter  1) 18,1 27,5 315,0 552,0 844,0 1 040,0

Rörelsens kostnader      
försäljningskostnader  2) – -17,8 -240,0 -426,0 -652,0 -808,0 
fasta kostnader och avskrivningar  3) -28,0 -22,7 -55,0 -75,0 -110,0 -130,0

Rörelseresultat  -9,9 -13,0 20,0 51,0 82,0 102,0

Resultat från finansiella poster  -0,3 1,7 0,2 0,5 0,8 1,2

Resultat efter finansiella poster  4) -10,1 -11,3 20,2 51,5 82,8 103,2

 
1) försäljningsintäkterna består främst av intäkter från avgifter för fond supermarket och institutionell försäjning. 
2) försäljningskostnaderna består av arvoden till samarbetspartner och den egna säljpersonalen.  
     ingen uppdelning mellan försäljning och fasta kostnader har gjorts för 2007.  
3) Tack vare den skalbara verksamhetsmodellen växer försäljningsintäkterna mer än de fasta kostnaderna. 
4) Vi förväntar oss en vändning till ett positivt resultat för bolaget på månadsbasis under 2008. 

6. Finansiell översikt

6.1 Budget 2008-2012

fundior har mellan 2006 och 2008 byggt upp fond 
supermarket-tjänsten, som öppnades i finland i juni 2008 
och i sverige i september 2008. Bolaget erhöll de tillstånd 
för tillhandahållande av investeringstjänster som krävs 
i juni 2008. fond supermarket-tjänsten börjar generera 
intäkter åt bolaget från och med Kv3 2008. i september 
2008 öppnades solutions-tjänsten, som riktar sig till 
institutionella investerare, som väntas generera inkomster 
till bolaget från och med Kv4 2008. 
som en följd av dessa tjänster väntas bolagets omsätt-
ning bli positivt på månadsbasis fram till slutet av 2008.

den ökade omsättningen mellan åren 2009 och 2012 beror 
på ett utökat distributionsnätverk. Bolagets mål är att 
öka antalet investeringsrådgivare i distributionsnätverket 
från 20 till 300 personer till slutet av 2009. det vidgade 
distributionsnätverket medför inga betydande kostnader 
för bolagen, eftersom nettoomsättningen stiger kraftigt 
till följd av den ökade omsättningen. 

omsättningsutvecklingen för 2008–2012 är baserad på 
nuvarande avtal om arvodesfördelning med fondbolagen 
och är i linje med de försäljningsvolymer som presenteras 
under punkt 7, investment services & solutions.  
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6.3 Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2008

6.2 Likviditet

fo-nummer: 556695-0100

29 augusti 2008

• Koncernens omsättning var 5,5 miljoner kronor (8,9)

• moderbolagets förlust var 6,7 miljoner kronor

• Koncernens förlust var 6,2 miljoner kronor

siffrorna i bokslutsrapporten har inte reviderats.

Omsättning
det var de dotterbolag inom koncernen som bedriver 
försäkringsmäklar- och investeringsrådgivningsverksam-
het som stod för koncernens omsättning på 5,5 mseK. 
dessa bolags sammanlagda omsättning, 4,8 mseK, låg 
på samma nivå som föregående år. denna utveckling var 
förväntad, eftersom en del av personalresurserna hos 
dessa bolag användes i planeringen av framtida verksam-
heter. fundior firstbrokers oy har endast räknats med vad 
beträffar Kv1 2008.

investeringstjänstesektorn hade en omsättning på 0,7 
mseK, vilket var i linje med förväntningarna, eftersom 
arbetet med att utveckla ett handelssystem för inves-
teringsprodukter (fond supermarket) fortsatte under 
perioden. fond supermarket öppnades i finland i början 
av juni, men har ännu inte genererat några intäkter till 
bolaget under perioden. 

Corporate finance-sektorn hade ingen omsättning. 
Bolaget sålde hela sitt innehav i fundior Corporate 
finance oy i juli 2008.

Bolaget fortsatte att göra omfattande investeringar i 
verksamheter som fortfarande är på planeringsstadiet. 
förlusten uppgick till 6,2 mseK under perioden och be-
stod framför allt av investeringar i handelssystemet för 
investeringsprodukter och förberedelserna inför den verk-
samhet som är förknippad med detta. försäljningen av 
aktierna i fundior firstbrokers oy (den 27/3-2008) hade 
en positiv inverkan på koncernens resultaträkning, vilket 
gav plussiffran 2,3 mseK istället för den tidigare avise-
rade förlusten på 2,1 mseK.

moderbolaget fundior aB:s omsättning uppgick till 0,8 
mseK och förlusten till 6,7 mseK.

 

Nyckeltal, koncernen 2008/1-6 2007/1-6 2007/1-12
omsättning 5 475 320 8 902 516 18 144 014
res. efter finansiella poster -6 228 998 -4 358 878 -10 126 494
Balansomslutning 10 323 586 18 836 179 31 231 607
soliditet (%) 37,0 % 74,6 % 31,9 %
avkastning på totalt kapital (%) -60,3 % -23,5 % -33,3%
Kassalikviditet (%) 55,7 % 161,3 % 101,6%
   
Nyckeltal, moderbolaget 2008/1-6 2007/1-6 2007/1-12
omsättning 789 033 852 254 2 244 537
res. efter finansiella poster -6 734 482 -2 952 740 -7 992 552
Balansomslutning 13 016 352 18 865 960 18 201 075
soliditet (%) 63,0 % 93,5 % 81,2%
avkastning på totalt kapital (%) -51,0 % -14,9 % -43,7%
Kassalikviditet (%) 31,7 % 266,8 % 42,7%

om nyemissionen blir fulltecknad och bolagets resultat 
förbättras och blir positivt på månadsbasis fram till slutet 
av 2008 behöver bolaget enligt styrelsens uppfattning 
inget nytt kapital under de nästföljande tolv månaderna. 

om så inte sker skaffar bolaget extra finansiering genom 
en ny emission och/eller med hjälp av banklån. 
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Viktiga händelser under perioden
fundior aB sålde samtliga aktier i försäkringsförmed-
lingsföretaget fundior firstbrokers oy till iiZi Group den 
27/3-2008. den slutliga köpesumman är beroende av 
utvecklingen för fundior firstbrokers oy:s (numera iizi 
firstbrokers oy) omsättning under perioden 1/4-2008–
31/3-2009. den extra köpesumma som är bunden till 
omsättningsutvecklingen kommer att betalas i juni 2009. 
försäljningen väntas ge en vinst på högst 240 000 euro. 

fundior aB:s dotterbolag fundior international Ltd fick 
den 18/4-2008 försäkringsinspektionens tillåtelse att 
köpa samtliga aktier i försäkringsbolaget ingonord. man 
har kommit överens om att affären ska avslutas under 
Kv3 2008.

fundior aB:s dotterbolag fundior investment services 
Ltd:s tillstånd för att tillhandahålla investeringstjänster 
har utvidgats till att omfatta alla investeringstjänster 
samt förvaltning av kundernas investeringar och till-
gångar. fundior investment services Ltd:s verksamhet 
kontrolleras av den maltesiska finansinspektionen, malta 
financial services authority (mfsa). fundior investment 
services Ltd lanserade i finland tillsammans med Benefit 
Brokers oy, som tillhör koncernen, bolagets första white 
labeled-fond supermarket, www.rahastoni.fi. Bolaget 
erbjuder samma typ av tjänst – som är skräddarsydd åt 
bolagets samarbetspartner – åt alla investeringsrådgivare 
och försäkringsmäklare i sverige och finland. Tjänsten 
kommer inom kort även att lanseras i sverige.

fundior aB:s dotterbolag Benefit Brokers oy har ansökt 
om tillstånd hos finansinspektionen i finland för att 
förmedla investeringsprodukter och tillhandahålla inves-
teringsrådgivning. Tillståndet väntas beviljas under 2008. 
Benefit Brokers oy är ett försäkringsmäklarföretag som 
övervakas av försäkringsinspektionen och som har rätt 
att förmedla person- och olycksfallsförsäkringar. Bolaget 
tillhandahöll investeringsrådgivningstjänster redan innan 
den nya lagen om investeringstjänster trädde i kraft den 
1/11-2007.
Viktiga händelser efter perioden
i juli sålde bolaget 50,1 % av sitt innehav i fundior 
Corporate finance oy på grund av att de mål man hade 
satt upp för samarbetet inte uppnåddes. som en följd 
av detta fick fundior aB tillbaka 1 758 818 av bolagets 
aktier som tidigare givits som köpesumma för fundior 
Corporate finance oy. av dessa aktier har 1 245 599 sålts 
för 0,50 seK per aktie, vilket har gett en realisationsvinst 
på 498 240 seK. 513 219 aktier är fortfarande i bolagets 
ägo.

Framtidsutsikter
fundior investment services kommer i fortsättningen  
att inrikta sig på två huvudlinjer i tjänsteutbudet: 
investment services och investment solutions. 
investment services har främst hand om den internet- 
baserade handelsplatsen för investeringsprodukter 

(fond supermarket) och tillhörande tjänster. investment 
solutions fokuserar på att betjäna företagskunder och 
institutionella kunder. solutions-tjänsten är särskilt inrik-
tad på att optimera investerings- och skuldportföljer åt 
företag och institutioner. detta sker genom att man på 
ett effektivt sätt använder sig av strukturerade produkter 
och derivat. de chefer som har ansvar för dessa kostnads-
effektiva och innovativa produkter är Jouni Parviainen, 
ismo Hukkanen och risto Voutilainen. de har alla mång-
årig erfarenhet av investeringsmarknaderna samt av  
balans- och riskhantering.

Koncernens omsättning väntas växa betydligt under Kv3–
Kv4 2008 till följd av lanseringen av ett handelssystem 
för investeringsprodukter (fond supermarket) och lanse-
ringen av tidigare nämnda investment solutions-tjänsten 
för institutionella kunder. utöver sverige, finland och 
malta kommer bolaget även att tillhandahålla investe-
ringstjänster i estland, Lettland, Litauen, norge, danmark 
och Polen.

Bolaget fortsätter att ingå samarbetsavtal rörande fond-
supermarketet och förmedling av investeringsprodukter. 
Våra främsta distributionskanaler är investeringsrådgivare 
och försäkringsrepresentanter, som genom det nya sys-
temet kan erbjuda sina kunder ett ännu mer omfattande 
tjänsteutbud än tidigare. Via vår tjänst blir det möjligt 
att investera i över 1 000 fonder och kapitalskyddade 
produkter. Bolaget har distributionsavtal med över 30 
fondbolag och med banken om att förmedla deras produk-
ter. investeringsrådgivare och försäkringsrepresentanter 
kan förvalta och göra investeringar samt rapportera om 
dessa via en och samma tjänst. för fondbolag erbjuder 
vår tjänst en möjlighet att använda sig av en och samma 
större distributionskanal istället för flera små distributö-
rer, vilket effektiviserar fondbolagens verksamhet.

företaget kommer att fortsätta med produktutvecklingen 
inom pensions- och investeringsförsäkringar i syfte att 
under 2008 lansera sina första pensionsförsäkringsproduk-
ter. de investeringar som ingår i dessa kan förvaltas via 
fundiors fond supermarket. Bolaget har redan avtal med 
flera livbolag om användning av vårt fond supermarket 
i samband med deras investeringsförsäkringar (Portfolio 
Bond-försäkringar). Bolaget inriktar sig på att utveckla 
tjänster kopplade till långsiktiga investeringar.

Vi förväntar oss att resultatet för 2008 kommer att vara 
negativt. Bolaget har gjort omfattande investeringar i 
att utveckla fond supermarket, och eftersom lanseringen 
av det försenades med ett halvår försköts även bolagets 
intäkter i motsvarande grad. Vi förväntar oss att uppnå 
ett positivt resultat på månadsbasis under året och att 
resultatet nästa år kommer att vara positivt.

Likviditet
Koncernens likvida medel uppgick per balansdagen den 
30/6-2008 till 1,0 mseK och moderbolagets till 0,2 mseK. 
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Likviditeten har säkrats genom de lån som aktieägarna 
har gett till bolaget. Bolaget har meddelat att en publik 
emission kommer att ske mellan datumen 10–30/9-2008, 
vilket kommer att ge ett kapitaltillskott på högst 7 mseK.

Fundior AB-aktien
fundior aB-aktien är noterad på aktieTorget. aktiens kurs 
per den 27/6-2008 var 0,70 seK jämfört med 5,90 seK 
vid årsskiftet 2007-2008.
Transaktioner med närstående
inga väsentliga transaktioner med närstående parter har 
ägt rum under Kv1/Kv2 2008.

Bokslutsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med 
årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd 
från Bokföringsnämnden. Koncernredovisningen har upp-
rättats i enlighet med redovisningsrådets rekommenda-
tion rr 1:00.

Styrelse
På årsstämman den 30/5-2008 valdes följande personer 
till styrelsemedlemmar: reijo Kirstua (ordförande), arto 
Leino och mattias Karlsson.

Revisor
revisionsbolaget Bdo nordic aB, stockholm, har varit 
fundior aB:s revisor med Åke Jansson som huvud- 
ansvarig revisor och Jimmy skoglund som biträdande 
revisor.

Personal 
fundior-koncernens personal var 16 personer (8). 
Personalen bestod av 8 män och 8 kvinnor.

Stockholm den 29 augusti 2008
Fundior AB

    Jouni Parviainen reijo Kirstua  arto Leino mattias Karlsson
  Verkställande direktör Ordförande  styrelsemedlem styrelsemedlem

Ytterligare information
Jouni Parviainen, vd, telefon +358 10 436 0629, e-post jouni.parviainen@fundior.se
Hanna surakka, information & marketing, telefon +358 10 436 0619, e-post hanna.surakka@fundior.se
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Insider Register
 Ägda aktier
Insider 2007-12-05 2007-12-31 2008-03-31 2008-06-30
Kirstua reijo 7 325 023 7 221 396 7 148 376 7 148 376 
Pettersson roger 1 540 000 1 533 910 1 531 909 1 531 909 
ruotsi Tiina 1 524 500 1 515 659 1 512 754 1 465 254 
Leino arto 1 135 000 1 129 078 1 127 132 1 127 132 
suni Jussi 879 409 874 649 904 585 904 585 
Korhonen Pekka 879 409 874 649 873 085 873 085 
Karlsson mattias 0 0 0 250 000 
Voutilainen risto 182 900 182 900 182 900 182 900 
Boman ola 185 000 185 000 165 000 165 000 
Parviainen Jouni 149 000 149 000 154 000 158 000 
nyrjä Jari 150 000 140 000 68 500 68 500 
Hukkanen ismo 0 0 0 15 000 
Kettunen Juha 11 000 11 000 12 000 12 000 
Ben Cheikh marja 0 0 350 350 
Lopperi Johanna 0 0 0 350 
surakka Hanna 0 0 0 0

  Nominell Ökning av Aktiekapital Förändring Antal aktier
  värde aktiekapital efter ökning i antalet efter
Transaktion, typ År SEK SEK SEK aktier förändring
Bolagsbildning 2005 100,00 100 000,00 100 000,00 1 000 1 000 
split 1:10000 2006 0,01 0,00 100 000,00 9 999 000 10 000 000 
nyemission, cash 2006 0,01 300 000,00 400 000,00 30 000 000 40 000 000 
nyemission, apport 2006 0,01 400 000,00 800 000,00 40 000 000 80 000 000 
nyemission, apport 2006 0,01 200 000,00 1 000 000,00 20 000 000 100 000 000 
nyemission, cash 2006 0,01 226 000,00 1 226 000,00 22 600 000 122 600 000 
nyemission, apport 2006 0,01 150 000,00 1 376 000,00 15 000 000 137 600 000 
nyemission, cash 2006 0,01 168 450,00 1 544 450,00 16 845 000 154 445 000 
nyemission, apport 2006 0,01 60 440,00 1 604 890,00 6 044 000 160 489 000 
nyemission, apport 2006 0,01 109 500,00 1 714 390,00 10 950 000 171 439 000 
nyemission, apport 2007 0,01 13 500,00 1 727 890,00 1 350 000 172 789 000 
nyemission, cash 2007 0,01 30 927,00 1 758 817,00 3 092 700 175 881 700 
nyemission, cash 2007 0,01 109 174,70 1 867 991,70 10 917 470 186 799 170 
revers-split 10:1 2007 0,10  1 867 991,70 -168 119 253 18 679 917 
nyemission, cash 2007 0,10 56 200,00 1 924 191,70 562 000 19 241 917 
nyemission, cash 2007 0,10 18 290,00 1 942 481,70 182 900 19 424 817 
nyemission, apport 2007 0,10 175 881,80 2 118 363,50 1 758 818 21 183 635 
nyemission, cash 2008 0,10 6 650,00 2 125 013,50 66 500 21 250 135  

AKTIE KAPITAL DEN 2008-06-30  
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(SEK) 2008-01-01 2007-01-01 2007-01-01
 2008-06-30 2007-06-30 2007-12-31
   
RÖRELSENS INTÄKTER M M     
nettoomsättning 5 197 883 8 658 802 17 564 081
Övriga rörelseintäkter 277 437 243 714 579 933
summa 5 475 320 8 902 516 18 144 014
   
RÖRELSENS KOSTNADER    
Kostnad för tjänster -1 782 825 -1 601 417 -4 687 944
Övriga externa kostnader -4 335 328 -4 753 928 -9 568 715
Personalkostnader -6 149 801 -5 303 399 -10 833 578
av och nedskrivningar av materiella  
och immateriella anläggningstillgångar -1 553 332 -1 452 452 -2 915 282
summa -13 821 286 -13 111 196 -28 005 520
   
RÖRELSERESULTAT -8 345 966 -4 208 679 -9 861 505
   
Resultat från finansiella poster   
resultat från andelar i koncernföretag 2 299 547 0 0
ränteintäkter och liknande resultatposter 17 413 12 463 34 870
räntekostnader och liknande resultatposter -86 285 -19 064 -42 109
andra finansiella kostnader -113 708 -143 598 -257 750
summa 2 116 967 -150 199 -264 989
    
 
Resultat efter finansiella poster -6 228 998 -4 358 878 -10 126 494
    
skatt på årets resultat -14 411 -79 766 -89 419
minoritetens del av årets resultat 0 0 0
   
ÅRETS RESULTAT -6 243 410 -4 438 644 -10 215 913

Koncernresultaträkning
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(SEK) 2008-06-30 2007-06-30 2007-12-31
    
 
TILLGÅNGAR    
 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    
 
Immateriella anläggningstillgångar    
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 2 399 867 1 213 939 1 056 572
Patent, licenser, varumärken och liknande rättigheter 76 650 98 550 87 600
Goodwill 3 846 512 8 379 100 7 182 532
 6 323 029 9 691 589 8 326 704
   
Materiella anläggningstillgångar    
inventarier 510 519 707 407 860 460
 510 519 707 407 860 460
    
Finansiella anläggningstillgångar    
andra långfristiga värdepappersinnehav 419 209 787 486 832 236
 419 209 787 486 832 236
    
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 7 252 756 11 186 482 10 019 400
    
 
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    
 
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar 958 842 3 783 220 17 362 818
skattefordran 136 957 93 170 112 400
Övriga fordringar 120 106 939 452 1 546 008
förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 823 489 71 126 251 664
summa kortfristiga fordringar 2 039 395 4 886 969 19 272 890
   
Kortfristiga placeringar 0 0 0
   
Kassa och bank 1 031 435 2 762 728 1 939 317
   
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 3 070 830 7 649 696 21 212 207

   
SUMMA TILLGÅNGAR 10 323 586 18 836 179 31 231 607

Koncernbalansräkning
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(SEK) 2008-06-30 2007-06-30 2007-12-31
    
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
 
EGET KAPITAL    
aktiekapital 2 125 013 1 758 817 1 942 482
Pågående nyemission 0 109 174 175 881
Bundna reserver 242 252 66 863 65 942
fria reserver 7 637 801 16 532 694 17 933 673
Årets resultat -6 243 410 -4 438 644 -10 215 912
 3 761 656 14 028 904 9 902 065
    
SUMMA EGET KAPITAL 3 761 656 14 028 904 9 902 065
    
AVSÄTTNINGAR    
minoritetens andel av eget kapital 134 571 0 172 644
Latent skatteskuld 26 826 26 002 25 644
negativ goodwill 7 032 0 7 015
    
SKULDER    
 
Långfristiga skulder    
Övriga långfristiga skulder 882 435 38 894 217 647
Summa långfristiga skulder 882 435 38 894 217 647
    
 
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder 2 054 324 541 844 1 879 507
skatteskuld 0 0 0 
Övriga skulder 1 492 355 3 058 183 17 151 844
upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 964 387 1 142 351 1 875 240
Summa kortfristiga skulder 5 511 066 4 742 378 20 906 591
   
SUMMA SKULDER 6 393 501 4 781 272 21 124 238
   
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 10 323 586 18 836 179 31 231 607

Koncernbalansräkning
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(SEK) 2008-01-01 2007-01-01 2007-01-01
 2008-06-30 2007-06-30 2007-12-31
Rörelsens intäkter     
 
nettoomsättning 123 741 457 482 979 403
Övriga rörelseintäkter 665 292 394 772 1 265 134
summa 789 033 852 254 2 244 537
   
Rörelsens kostnader    
 
Övriga externa kostnader 0 -41 175 -309 540
Personalkostnader -3 991 710 -1 186 959 -3 830 693
Övriga rörelsekostnader -3 349 854 -2 376 323 -5 705 085
av och nedskrivningar av materiella  
och immateriella anläggningstillgångar -93 174 -56 333 -132 857
summa -7 434 738 -3 660 790 -9 978 175
   
Rörelseresultat -6 645 705 -2 808 536 -7 733 638
   
resultat från finansiella poster    
resultat från andelar i koncernföretag 81 350 0 0
ränteintäkter och liknande resultatposter 10 570 0 2 971
räntekostnader och liknande resultatposter -66 990 -606 -4 135
andra finansiella kostnader -113 708 -143 598 -257 750
summa -88 777 -144 204 -258 914
   
Resultat efter finansiella poster -6 734 482 -2 952 740 -7 992 552
   
Bokslutsdispositioner 0 0 0
 
skatt på årets resultat 0 0 0
   
ÅRETS RESULTAT -6 734 482 -2 952 740 -7 992 552

Moderbolagets resultaträkning
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(SEK) 2008-06-30 2007-06-30 2007-12-31
   
TILLGÅNGAR    
 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    
  
Immateriella anläggningstillgångar   
Patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 510 790 98 550 87 600
 510 790 98 550 87 600
   
Materiella anläggningstillgångar   
inventarier, verktyg och installationer 306 656 321 154 401 757
 306 656 321 154 401 757
   
Finansiella anläggningstillgångar   
andelar i koncernföretag 10 649 867 14 973 255 16 024 272
andra långfristiga värdepappersinnehav 249 826 234 432 229 363
 10 899 693 15 207 687 16 253 635
   
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 11 717 138 15 627 391 16 742 992
   
omsÄTTninGsTiLLGÅnGar    
   
Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar 393 536 0 0
fordringar hos koncernföretag 587 372 1 583 226 1 353 827
Övriga kortfristiga fordringar 10 113 1 034 0
förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 159 496 57 881 49 152
 1 150 517 1 642 141 1 402 979
   
Kassa och bank 148 697 1 596 427 55 103
   
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 1 299 214 3 238 569 1 458 082
   
SUMMA TILLGÅNGAR 13 016 352 18 865 960 18 201 074

Moderbolagets balansräkning
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(SEK) 2008-06-30 2007-06-30 2007-12-31
   
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
   
EGET KAPITAL    
Bundet eget kaptial    
 
aktiekapital, 21 250 135 aktier 2 125 013 1 758 817 1 942 482
Pågående nyemission 0 109 174 175 881
 2 125 013 1 867 991 2 118 363
   
fritt eget kapital   
Överkursfond 24 663 942 19 528 268 24 506 092
Pågående nyemission 0 3 013 814 0
Valutakursdifferens -16 984 -147 870 -228 502
Balanserat resultat -11 880 399 -3 716 404 -3 670 994
Årets resultat -6 734 482 -2 952 740 -7 992 552
 6 032 077 15 725 068 12 614 044
   
SUMMA EGET KAPITAL 8 157 090 17 593 059 14 732 407
   
Obeskattade reserver 62 106 59 165 57 886
   
SKULDER    
   
Långfristiga skulder   
Övriga långfristiga skulder 704 250 0 0
 704 250 0 0
   
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder 1 382 599 273 680 1 018 314
Övriga kortfristiga skulder 1 709 521 417 574 1 400 893
upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 000 785 522 482 991 575
 4 092 906 1 213 737 3 410 782
   
SUMMA SKULDER 4 797 156 1 213 737 3 410 782
   
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 13 016 352 18 865 960 18 201 074

Moderbolagets balansräkning

6.4 Kommande finansiell rapport
Bolagets nästa finansiella rapport för Kv3 2008 publiceras den 7/11-2008. resultatrapporten för 2008 publiceras den 
12/2-2009.
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7. Bakgrund och motiv
Mål
Hörnstenen i fundior aB:s strategi har varit att vara 
ett ledande fullserviceföretag inom investerings- och 
spartjänster i norden inom fem år.

Bolagets verksamhetsmässiga mål är:
 • 65 mrd seK i tillgångar förvaltade  
 genom fond supermarket 
 • en skalbar verksamhetsmodell
 • att uppnå en vinst på 35 % av det  
 egna kapitalet 

Bolagets huvudsakliga verksamhetsområden är:
 • spar- och investeringstjänster (investment services)  
 • investeringslösningar (investment solutions)

Över 1 000 fonder och kapitalskyddade produkter i Fond 
Supermarket
 • direkta investeringskonton samt pensions- och 
försäkringsprodukter 

det centrala målet med fundiors verksamhetsstrategi är 
att inom de kommande fem åren vara en av de ledande 
investeringstjänsterna i norden och leverantör av lång-
siktiga sparprodukter och -tjänster. fundiors tjänster är 
utformade för privata investerare, oberoende distribu-
tionskanaler, små och medelstora företag samt institutio-
nella investerare. målet är att bygga upp en tjänstehelhet 
för kunderna, som är möjlig att utvidga i och med att 
användningen av tjänsten ökar. de kommande fem verk-
samhetsåren är målet att få de tillgångar som förvaltas av 
gruppen att växa till 65 mrd seK, vilket motsvarar cirka 
2,5% av de sammanlagda tillgångar som för närvarande
förvaltas i fonder i sverige och i finland.

Bolagets huvudsakliga verksamhetsområden är spar- och 
investeringstjänster (investment services) samt inves-
teringslösningar (investment solutions). investment 
services inriktar sig främst på förmedling av spar- och 
investeringsprodukter åt kunder. investeringslösningar 
(investment solutions) erbjuder konkurrenskraftiga och 
innovativa investeringslösningar för att möta behoven 
hos alltifrån små kunder till stora institutioner.

Motiv för nyemissionen 
emissionslikviden skall användas till utvecklingskostnader 
för fond supermarket och till att stärka bolagets kapi-
talstruktur. de totala beräknade kostnaderna för fond 
supermarket är 8 mseK. dessa kostnader består främst av 
personal- och programvarukostnader, som man hittills har 
investerat 3 mseK i. den återstående delen av kostnad-
erna, 5 mseK, fördelas på år 2008–2010.

Investment Services
fundiors spar- och investeringstjänster erbjuder kunderna 
ett fondvaruhus, fond supermarket, som är en internet-
baserad tjänstehelhet. fond supermarket har utvecklats 
för att betjäna privata investerare, institutionella inves-
terare samt finansiella rådgivare och försäkringsmäklare. 
det erbjuder samma effektiva distributionskanal för såväl 
livbolag och pensionsförsäkringsföretag som fondbolag. 

Fond Supermarket

fundiors fond supermarket erbjuder även kunderna en 
jämförelsetjänst för investeringar samt en rapporterings-
tjänst. Genom fond supermarket kan investeraren enkelt 
och bekvämt följa sina investeringar i realtid och handla 
med olika fonder och strukturerade produkter utan extra 
kostnader. man kan även enkelt och smidigt flytta sina 
befintliga investeringar till fond supermarket. att flytta 
investeringarna medför inga extra kostnader för kunden.  

i tjänsten ingår det även ett särskilt investeringskonto 
som öppnas för kundens räkning, med konkurrenskraftig 
ränta.

i fundiors fond supermarket erbjuds för närvarande över 
1 000 fonder och kapitalskyddade produkter. Privata 
investerare kan vid behov självständigt administrera och 
förvalta de egna investeringarna eller ta hjälp av sin per-
sonliga investeringsrådgivare.  Tjänsten riktar sig främst 
till nordiska kunder, men tjänsten kan även erbjudas till 
en bredare geografisk kundkrets. 
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Fond Supermarket – Fond1.se-tjänsten

Hur kan oberoende finansiella rådgivare dra nytta av 
Fond Supermarket? 
fond supermarket är en tjänst som även passar obero-
ende finansiella rådgivare (ifa) och försäkringsmäklare. 
finansiella rådgivare och försäkringsmäklare kan även an-
vända fundiors fond supermarket och erbjuda tjänsterna 
till sina kunder. för dem är fundiors fond supermarket ett 
smörgåsbord som innehåller ett brett utbud av tjänster 
från olika fondbolag. På så sätt kan en del av tjänsterna 
utlokaliseras samtidigt som fundiors fond supermarket 
underlättar det egna arbetet. Genom att använda sig av 
fond supermarket sparar företaget dessutom in på den 
finansiella rådgivarens kostnader, eftersom man inte 
behöver göra omfattande investeringar i iT-system. 

Hur kan livbolag och pensionsförsäkringsföretag dra 
nytta av Fond Supermarket?
fundiors fond supermarket ger även livbolag och pen-
sionsförsäkringsföretag möjligheten att utöka sin distri-
butions-, produkt- och kundpotential. med hjälp av det 
nätbaserade fond supermarket kan företagen expandera 
på nya marknader på ett kostnadseffektivt sätt. Tack 
vare fond supermarket kan bolagen erbjuda nya spar- och 
investeringstjänster till sina befintliga kunder.  

På nästa sida åskådliggörs processen för hur fundiors 
fond supermarket fungerar mellan fundior, kunden, för-
medlaren och tjänsteleverantörerna. 
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Investment Solutions
fundiors investeringslösningar (investment solutions) 
erbjuder nyskapande investeringslösningar för i huvudsak 

förmögna privatkunder (HnWi) samt små och medelstora 
stiftelser och investmentbolag. 

fundior investment solutions använder sig av kapital-
skyddade produkter, aktie-, ränte-, företagslån-, råvaru-, 
valuta- och hybridprodukter samt derivat för att optimera 
sina kunders investeringsportföljer samt som ett verktyg 

för balansering. fundior investment solutions har som 
mål att erbjuda sina kunder skräddarsydda derivatlös-
ningar – alltid med hänsyn till kundernas särskilda behov 
och marknadssituationen.  

1

Fundior investeringsplattform: affärsprocess
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Tack vare att vi har ett mycket erfaret och kompetent 
arbetsteam inom spar- och investeringslösningar kan 
fundior erbjuda och dra nytta av de nyaste strukturerna 

på marknaden samt internationellt konkurrenskraftiga pri-
ser, samtidigt som vi alltid kan välja de bästa lösningarna 
för varje enskild marknadssituation.

Huvudparten av fundiors omsättning kommer från invest-
ment services och investment solutions-tjänsterna. 
fundior har i anslutning till investment services-tjänsten 
byggt upp en fond supermarket, som öppnades i finland 
i juni 2008 och i sverige i september 2008. Bolaget erhöll 
de tillstånd för tillhandahållande av investeringstjänster 

som krävs i juni 2008. fond supermarket-tjänsten börjar 
generera intäkter åt bolaget från och med Kv3 2008. i 
september 2008 öppnades solutions-tjänsten, som riktar 
sig till institutionella investerare, som väntas generera in-
komster till bolaget från och med Kv4 2008. försäljningen 
av tjänsterna kommer igång på allvar under år 2009.

(Alla siffror i Tkr) 2008 2009 2010 2011 2012

Investment Services:
Tillgångar under förvaltning (AUM) 500 000 10 500 000 25 500 000 45 500 000 65 500 000
      

Bruttointäkter, totalt: 13 500 274 687 503 437 779 062 966 562
Nettointäkter, totalt: 2 700 54 937 10 068 155 812 193 312
      

Investment Solutions:      
Volym (sålda produkter) 600 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 000 000
Bruttointäkter, totalt 6 000 30 000 40 000 50 000 60 000
Nettointäkter, totalt 3 000 15 000 20 000 25 000 30 000

2

Investment Solutions affärsprocess
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Fundior Investment Services & Solutions – prognoser för 2008-2012
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8. Fundior-koncernen

Fundior Group 
fundior-koncernen består av moderbolaget fundior aB och 
tre helägda dotterbolag – fundior investment services 
Ltd., fundior Life aB och Benefit Brokers oy. Koncernen 
startade sin verksamhet i januari 2006. fundior har 
sitt huvudkontor i stockholm och regionala kontor i 
Helsingfors samt på malta.

Fundior AB grundades år 2005 och bolaget är registrerat 
i sverige, i stockholm. Bolaget har en filial i Helsingfors. 
fundior aB:s verkställande direktör är Jouni Parviainen.
 
Fundior Investment Services Ltd. (fis) är ett självstän-
digt värdepappersföretag som är verksamt på malta och 
som tillhandahåller rådgivnings- och investeringstjänster 
för privatkunder samt företagskunder och institutionella 
kunder. Vi erbjuder en ingång till de internationella ak-
tie-, obligations- och finansmarknaderna samt ett brett 
urval av andra börsnoterade instrument eller instrument 
direkt från de enskilda emittenterna. Verkställande direk-
tör är ismo Hukkanen.

Fundior Life AB (Stockholm) arbetar som oberoende för-
säkringsförmedlare med uppdrag från både privatpersoner 
och företag. Vi är specialister inom personförsäkringar och 
placeringsprodukter och erbjuder kvalificerade rådgivning 
inom svensk försäkring, internationell försäkring, fondför-
medling, gruppförsäkring, konsultverksamhet.
 

fundior Life arbetar helt fristående från försäkrings-
bolag, banker och fondbolag som vi förmedlar tjänster 
och produkter för. Vår verksamhet står under tillsyn av 
finansinspektionen. fundior Life ingår i sigilletgruppen 
som är en grupp helt från varandra fristående försäkrings-
förmedlare. sigilletgruppen samarbetar inom olika områ-
den som produktutveckling, utbildning ,datafrågor och  
utvecklande av administrativa rutiner.  
Verkställande direktör ola Boman.

Benefit Brokers Oy är ett företag som är verksamt inom 
förmedling av investeringsprodukter, investeringsrådgiv-
ning och försäkringsmäklarverksamhet. företaget grun-
dades år 1993 och har sin huvudsakliga verksamhetsort 
i Helsingfors. företaget tillhandahåller oberoende råd-
givningstjänster i investerings- och försäkringsärenden.  
inom försäkringsverksamheten samarbetar Benefit Brokers 
oy med det internationella försäkringsmäklarföretaget 
Jardine Lloyd Thompson Ltd. 

Benefit Brokers oy har lämnat in en ansökan om till-
stånd att tillhandahålla investeringstjänster till 
finansinspektionen i finland. företagets försäkringsmäk-
larverksamhet övervakas av försäkringsinspektionen i 
finland.  ansvarig försäkringsmäklare är styrelseordfö-
rande reijo Kirstua.

Fundior AB
(Sverige)

Fundior Life AB
(Sverige)

Benefit Brokers
(Finland)

Fundior Investment
Services Ltd.

(Malta)

Fundior AB
Finland filial
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Värdet på bolaget är baserat på:
Aktier i dotterbolag som inbegriper: 
 fundior investment services Ltd. 100 %   malta  C28285 
 fundior international Ltd. 100 % malta C41607 
 fundior Benefit Consulting aB 100 % sverige 556516-4216
 
 fundior Life aB (fBC:s dotterbolag) 100 % sverige 556635-3438  
 Benefit Brokers oy 100 % finland 0945426-0

8.1 Bolagets innehav

Intäkter från kund- och distributörsavtal

Handelsvärde inbegripet:
 Kundregister
 Partner- och mäklaravtal
 Äganderätt till firmabeteckningen och  
 varumärket fundior

Tillstånd för tillhandahållande av finansiella tjänster 
fundior investment services Ltd: Licens för investerings-
tjänster av kategori 2 på malta, under tillsyn av finansin-
spektionen på malta, malta financial services authority 
(mfsa). Licensen ger företaget rätt att tillhandahålla alla 
typer av investeringstjänster och att inneha eller förvalta 

kundernas pengar eller kundernas tillgångar, men inte 
att handla för deras egen räkning eller signera för dem. 
Vidare tillåts bolaget tillhandahålla tjänster på gränsö-
verskridande basis till sverige, finland, norge, danmark, 
Polen och de baltiska länderna.

Tillstånd för försäkringsförmedling:
Fundior Life AB: förmedlare av livförsäkringar och fondan-
delar samt investeringsrådgivning i sverige, under insyn 
av finansinspektionen (fi).
Benefit Brokers Oy: Livförsäkring och andra försäk-
ringar än livförsäkringar i finland, under insyn av 
försäkringsinspektionen i finland.
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Reijo Kirstuas företagsuppdrag under de senaste fem åren: 
  
företag Position datum
acacia Capital oy Vd, styrelsemedlem just nu
acacia Group Ky delägare,  prokurist 2003-2007
acacia invest oy Vd, styrelsemedlem 2002-
asunto oy nuottakumpu revisor 2005-
asunto oy espoon Kalastajatorppa revisor 2007-
Benefit Brokers oy styrelseordförande 2005-
dream Homes international oy styrelsemedlem 2007-
fundior aB:s finlandskontor utländsk representant, tecknare 2006-
fundior Corporate finance oy styrelsemedlem 2007-2008
investors Capital Trust oy revisor just nu
J. reunanen oy  revisor just nu
Potentus oy styrelseordförande 2006-2007
suomen Vakuutuspörssi oy Vd, styrelsemedlem 2005-
Tonus art oy revisor 2004-
unelmakodit LKV oy styrelsemedlem 2007-
fundior Benefit Consulting aB styrelseordförande 2006-
fundior Life aB styrelseordförande 2006-
fundior international Ltd styrelseordförande 2007-
  
Reijo Kirstuas nuvarande ägande i bolag på över 5 %: 
  
företag Ägarandel 
acacia Holding Ltd 28,00 %

Reijo Kirstua 

Född 1963 

Ställning inom företaget 
styrelseordförande sedan 2006

Antal aktier 7 148 376 indirekt innehav via bolag
Antal aktieoptioner 0 

Kontorsadress 
södra esplanaden 22 a, 8:e vån. 
fi-00130 Helsingfors 
Telefon +358 10 436 0617 

Historia i korthet:
reijo har erfarenhet av affärsutveckling och ledarskap 
inom finanssektorn sedan 1985.
reijo var en av de grundande medlemmarna av finlands 
försäkringsmäklarförbund år 1990.
Han är styrelseordförande i Benefit Brokers oy (numera en 
del av fundior Group).
reijo är också grundaren av fundior Group. 

reijo har en kandidatexamen i ekonomi. utöver kon-
cernstrategin fokuserar reijo på investment services-
verksamheten inom företaget.

8.2 Styrelse, VD och ledande befattningshavare
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arto Leinos företaguppdrag under de senaste fem åren: 
  
företag Position 
4L Training & Consulting  oy styrelseordförande 1997-
asunto oy Helsingin Hällinkuja 4 revisor 1998-
Creanio oy suppleant 2000-
finfun oy suppleant 2007-
Hai-data oy suppleant 1997-2005
Jaxman oy suppleant 2001-
Kaarti Broker oy suppleant 2004-
Kaarti Capital oy styrelseordförande 2003-
Packetlogic oy suppleant 2000-
suomen Vuokramökit oy suppleant 2006-
VTs Capital oy styrelseordförande 2006-
VTs Yrityskaupan Palvelu oy styrelseordförande 2005-
Benefit Brokers oy styrelsemedlem 2008-
  
  
Arto Leinos nuvarande ägande i bolag på över 5 %: 
  
företag Ägarandel 
4L Training & Consulting  oy 25,00 % 
Kaarti Capital oy 27,00 % 
Port s Ltd 50,00 % 
VTs Capital oy 97,00 % 
VTs Yrityskaupan Palvelu oy 60,00 %

Arto Leino 
 
Född 1964 

Ställning inom företaget 
styrelseordförande, jurist sedan 2007

Antal aktier 1 127 132 indirekt via bolag
Antal aktieoptioner 0 

Kontorsadress 
södra esplanaden 22 a, 8:e vån. 
fi-00130 Helsingfors 
Telefon +358 10 436 0627 

Historia i korthet: 
arto är specialiserad på företagsjuridik, avtalsfrågor och 
immateriella rättigheter. Han har tidigare även arbetat 
vid förvaltningsdomstolen. Han har arbetat inom förmö-
genhetsförvaltning och finansbranschen sedan 2001, och 
han har tio års erfarenhet inom företagsarrangemang.

arto har en fil.mag. i juridik.
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Mattias Karlssons företaguppdrag under de senaste fem åren: 
  
företag Position datum
fundior aB styrelsemedlem 2008-
Luleå Kommunföretag aB styrelsemedlem 2007-
Luleå näringsliv aB styrelsemedlem 2007-
discendo aB styrelsemedlem 2006-
Projektbolaget Gandax aB styrelsemedlem 2005-
Trademix Luleå aB suppleant för styrelseledamot 2003-
informationsmakaren i Luleå aB styrelsemedlem 2003-2004
   
Mattias Karlssons nuvarande ägande i bolag på över 5 %: 
  
företag Ägarandel 
discendo aB 100 %

Jouni Parviainens företagsuppdrag under de senaste fem åren: 
  
företag Position 
fundior investment services Ltd styrelseordförande 2007-
Benefit Brokers oy styrelsemedlem 2008-
  
Jouni Parviainen har inga ägarandelar i företag som överstiger 5 %.  

Mattias Karlsson 
 
Född 1972 

Ställning inom företaget  
styrelsemedlem 2008-

Antal aktier 1 165 909 indirekt
Antal aktieoptioner 0 

Kontorsadress 
Timmermansgatan 36 
972 36 Luleå 
Telefon +46 70 620 58 00 

Historia i korthet: 
mattias har bred erfarenhet inom affärsutveckling och 
har sedan 2006 arbetat som chief business development 
officer i Överkalix kommun. Han är medlem i den verkstäl-
lande kommittén i Luleå kommun och ersättare till leda-
möter i riksdagen. Han har under många år arbetat som 
affärsutvecklingskonsult inom sitt eget företag.

Jouni Parviainen 

Född 1963 

Ställning inom företaget Vd 

Antal aktier 158 000 indirekta innehav  
via livförsäkring
Antal aktieoptioner 0 

Kontorsadress 
södra esplanaden 22 a, 8:e vån. 
fi-00130 Helsingfors 
Telefon +358 10 436 0606 

Historia i korthet: 
Jouni har omfattande erfarenhet inom finansiella tjänster 
sedan 1988. Han har innehaft nyckelpositioner på flera 
kaptialförvaltningsbolag och banker, senast på danske 
markets (tidigare sampo Bank), Helsingfors.
Han har djupgående kunskaper om de viktigaste investe-
ringsinstrumenten, förmögenhetsförvaltning och 
värdepappershandel.

Jouni har en fil.kand. i ekonomi.
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ingen ersättning har betalats ut till styrelsemedlemmarna 
och Vd för deras ledningsroll under beskattningsåren 2007 
och 2008. 
 

styrelsemedlemmarna eller Vd har inga (pågående) kon-
kurser, avvecklingar eller rättsliga processer på gång (eller 
har haft några sådana under de senaste fem åren) som de 
bör redovisa.

andelen nya aktier som ges ut uppgår till högst 32 % av 
bolagets aktier som är registrerade efter emissionen och 
32 % av de röster som aktierna ger. aktieägarens relativa 

ägarandel kommer att minska på motsvarande sätt om 
aktieägaren inte tecknar aktier i nyemissionen. 

revisionsbolaget Bdo nordic aB, stockholm, har varit 
fundior aB:s revisor med Åke Jansson som huvudansvarig 
revisor och Jimmy skoglund som biträdande revisor.

Aktieägare Typ av innehav Antal aktier Ägarandel %
Kirstua reijo indirekt via bolaget 7 148 376 33,64 %
Pettersson roger indirekt via bolaget 1 165 000 5,48 %
ruotsi Tiina direkt, indirekt via livförsäkring och via bolag 1 433 754 6,75 %
myllyniemi Jaava                          direkt, indirekt via livförsäkring 1 313 003 6,18 %
Karlsson mattias indirekt via bolag 1 165 909 5,49 %
Leino arto indirekt via bolag 1 167 132 5,49 %
Kuronen Kimmo direkt 800 000 3,76 %
Kai rainesalo Consulting oy direkt 393 245 1,85 %
minoritetsaktieägare/över 300   6 663 716 31,36 %
Totalt antal aktier   21 250 135 100,00 %

Ledande befattningshavare
Ismo Hukkanen (född 1961) är verkställande 
direktör för fundior investment services 
(med 15 000 av fundiors aktier). ismo har 
arbetat i finansbranschen i över 20 år på 
varierande poster. mellan 1985 och 2000 
arbetade ismo på Postbanken/Leonia som 
chefshandlare för internationella finansmarknader och 
som portföljförvaltare på enheten asset & Liability 
management. innan ismo kom till fundior arbetade han 
under 7 år för seB, Helsingfors, som medlem av Global 
management-teamet. Han var då ansvarig för kapital-
marknadsförsäljningen och den nationella obligations-
utgivningen. ismo har en BBa (Bachelor of Business 
administration).

Pekka Nordmark (född 1964) är direktör och 
ansvarig för stockholmskontoret.
Pekka har bred erfarenhet från ett flertal 
finansiella marknader sedan 1990. Han 
har arbetat som mäklare, handlare och 
förvaltare inom ränte-, energi- och aktie-
marknaden. Han har varit medlem i s.T.a.f. 
(skandinaviska Tekniska analytikers förening) och även 
arbetat som analytiker med goda kunskaper inom tek-
nisk analys och olika trading-modeller. senaste var har 
institutionell säljare på superfund i stockholm. Pekka är 
ekonom.

8.3 Anmärkningar rörande styrelse och VD

8.4 Revisor

9.1 Nuvarande aktieägare (den 31/8-2008)
9. Ägarförhållanden och aktiekapital
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9.2 Aktiekapital (den 31/8 2008)
  Nominell Ökning av Aktiekapital Förändring Antal aktier
  värde aktiekapital efter ökning i antalet efter
Transaktion, typ År SEK SEK SEK aktier förändring
Bolagsbildning 2005 100,00 100 000,00 100 000,00 1 000 1 000 
split 1:10000 2006 0,01 0,00 100 000,00 9 999 000 10 000 000 
nyemission, cash 2006 0,01 300 000,00 400 000,00 30 000 000 40 000 000 
nyemission, apport 2006 0,01 400 000,00 800 000,00 40 000 000 80 000 000 
nyemission, apport 2006 0,01 200 000,00 1 000 000,00 20 000 000 100 000 000 
nyemission, cash 2006 0,01 226 000,00 1 226 000,00 22 600 000 122 600 000 
nyemission, apport 2006 0,01 150 000,00 1 376 000,00 15 000 000 137 600 000 
nyemission, cash 2006 0,01 168 450,00 1 544 450,00 16 845 000 154 445 000 
nyemission, apport 2006 0,01 60 440,00 1 604 890,00 6 044 000 160 489 000 
nyemission, apport 2006 0,01 109 500,00 1 714 390,00 10 950 000 171 439 000 
nyemission, apport 2007 0,01 13 500,00 1 727 890,00 1 350 000 172 789 000 
nyemission, cash 2007 0,01 30 927,00 1 758 817,00 3 092 700 175 881 700 
nyemission, cash 2007 0,01 109 174,70 1 867 991,70 10 917 470 186 799 170 
revers-split 10:1 2007 0,10  1 867 991,70 -168 119 253 18 679 917 
nyemission, cash 2007 0,10 56 200,00 1 924 191,70 562 000 19 241 917 
nyemission, cash 2007 0,10 18 290,00 1 942 481,70 182 900 19 424 817 
nyemission, apport 2007 0,10 175 881,80 2 118 363,50 1 758 818 21 183 635 
nyemission, cash 2008 0,10 6 650,00 2 125 013,50 66 500 21 250 135 
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9.6 Optionsavtal

9.7 Styrelsens bemyndigande rörande nyemission

9.3 Prissättning av aktien/värdering av bolaget

9.4 Utdelning

9.5 Aktieägaravtal

Bolaget har för närvarande inget optionsprogram. Bolaget 
kommer inom en nära framtid att besluta om ett options-
program för ledningen och personalen.

det bemyndigande för styrelsen som man beslutade om på 
årsstämman den 30/5-2008 om att genomföra en nyemis-
sion av högst 10 000 000 aktier kommer att utnyttjas i 

sin helhet i samband med denna nyemission, förutsatt att 
samtliga aktier tecknas.

den teckningskurs som fastställts för aktien är något 
högre än den senaste tidens marknadskurs, eftersom 
kursutvecklingen för aktien från tidpunkten för listningen 
12/2007, då kursen var 9 seK, till den nuvarande nivån på 
under 0,55 seK enligt bolagets bedömning har påverkats 
av bland annat det faktum att man inte genomförde nå-
gon nyemission innan listningen utan att aktien fick flyta. 
Handeln med aktien har varit ganska sparsam efter list-
ningen, vilket delvis har haft sin förklaring i att bolaget 
ännu inte är särskilt känt på den svenska marknaden samt 
i den allmänt sjunkande konjunkturen.

Bolagets värde räknat enligt teckningskursen 0,55 seK 
uppgår med den nuvarande totala mängden aktier till 
cirka 12 mseK, vilket enligt bolagets uppfattning är myck-
et lågt för ett listat bolag med tanke på det marknadsläge 
som råder just nu. På grund av aktiens låga likviditet har 
värderingen av aktien varit låg. Genom nyemissionen 
försöker man att få nya aktieägare till bolaget med vars 
hjälp handeln med aktien ökar samtidigt som bolaget blir 
mer känt. enligt bolagsstyrelsens bedömning kommer den 
ökade handeln leda till att aktiekursen stiger till en högre 
nivå än teckningskursen för aktien i samband med emis-
sionen. aktiekursen kan dock i framtiden bli lägre eller 
högre än emissionskursen beroende på marknadsläget. 

Bolaget har inte gjort några utdelningar under räken-
skapsåren 2006 och 2007. Bolaget har som mål att göra en 
utdelning på 30 % av resultatet efter skatt från och med 
år 2010.

Bolagets huvudägare (5 personer) äger direkt eller in-
direkt 57% av bolagets aktier och innehar motsvarande 
rösträtter. 
 Huvudägarna har förbundit sig till ett avtal om 
begränsning av försäljning av aktier i tre år (med start 
den 7/12-2007), enligt vilket de efter att den publika 
noteringen påbörjats under det första året högst får sälja 
högst 30 procent av sitt innehav, högst 50 procent under 
det andra året och högst 70 procent från och med början 

av det tredje året. försäljningsbegränsningen löper ut den 
7/12-2010.
 av huvudägarna och nyckelpersonerna har reijo 
Kirstua, roger Pettersson, arto Leino och Jouni 
Parviainen dessutom förbundit sig att hålla sitt sam-
manlagda innehav på över 30% till slutet av 2012. de nya 
aktier som tecknas/fördelas i samband med nyemissioner 
kan dock relativt sett minska denna andel.
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9.8 Market Maker

10.1 Risker beträffande aktien

10.2 Allmänna risker

10.3 Risker i anslutning till investeringstjänster

aktiernas likviditet säkras av market maker Thenberg & 
Kinde fondkommission aB. 

det kan under kortare eller längre perioder uppkomma 
bristande likviditetet i aktien, vilket kan försvåra 
möjligheten att köpa och sälja aktier. 

Huvudägares eventuella försäljning av aktier kan medföra 
att kursen pressas ned. 

stora förändringar i köp- och säljvolymer kan medföra 
kraftiga kursvariationer, som inte har något samband med 
bolagets underliggande värde.

allmänna risker förknippade med företagets verksamhet:

• allvarlig turbulens på de globala finansmarknaderna.

• Genomgripande förändringar av regleringar.

• oförmåga att uppfylla de krav som ställs enligt gällande 
bestämmelser, däribland företagsstruktur och verksamhet.

investeringstjänsteverksamheten är inriktad på B-to-B-
tjänster för oberoende ekonomiska rådgivare och institu-
tioner. större risker med verksamheten:

• oförmåga att skaffa rörelsekapital i enlighet med 
bestämmelserna när värdet på de förvaltade tillgångarna 
ökar.

• risker beträffande ansvarighet relaterade till brister hos 
anknutna ombud (d.v.s. oberoende finansiella rådgivare 
utan eget tillstånd för tillhandahållande av investering-
stjänster) eller i anslutning till företagets investering-
srådgivning.

• risker förknippade med tjänsteleverantörer (om dessa 
inte kan leva upp till kraven i avtalet med företaget).

• risker förknippade med motparter, d.v.s. om ett fond-
förvaltningsbolag inte skulle betala den överenskomna 
provisionen.

• Typiska risker och problem rörande slutförandet av 
handelsplattformen (stort iT-system): Högre kostnader än 
väntat, tidsfördröjning, problem med användargränssnitt/
funktion.

• företaget lyckas inte uppnå tillräckligt med tillgångar 
under förvaltning eller tillräckligt stor marginal via inves-
teringstjänsterna.

att investera i aktier är alltid förknippat med en viss risk.
det finns särskilda faktorer som påverkar fundiors verk-
samhet just nu och även i framtiden. när man utvärderar 
företagets framtida utveckling är det därför viktigt att 
inte enbart fokusera på de eventuella framtida vinsterna 
som genereras vid en positiv resultatutveckling, utan att 
även ta investeringsriskerna i beaktande.

de risker som anses vara av stor betydelse för företagets 
framtida utveckling finns beskrivna nedan utan någon 
specifik rangordning. Även andra risker som företaget för 
närvarande inte känner till eller risker som just nu anses 

ha liten relevans kan ha betydande effekter på företagets 
utveckling, finansiella ställning eller lönsamhet i fram-
tiden.

alla riskfaktorer kan av naturliga skäl inte tas upp här: 
därför bör en omfattande riskbedömning även innefatta 
den övriga informationen i detta memorandum samt en 
övergripande utvärdering av näringslivsklimatet.

företagets aktieägare måste vara medvetna om risken att 
en del eller hela det investerade kapitalet kan gå förlorat.

10. Riskfaktorer
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11.1 Informationsförfaranden

11.2 Efterlevnad av lagar och bestämmelser  
  och Business Control

all informationsförmedling – både extern och intern 
– hanteras av informationschefen (Hanna surakka). 

informationschefen rapporterar direkt till Vd.

företagsjurist (arto Leino) är också Compliance 
officer när det gäller efterlevnad av lagstiftning samt 
finansinspektionens och aktieTorgets bestämmelser. 
 

finance manager och Business Controller (Johanna 
Lopperi) är Controller och ansvarar för upprättandet av 
finansiella rapporter.

11. Övrig information
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12. Årsredovisning och  
 Revisionsberättelse för 2007

Verksamheten
det var de dotterbolag inom koncernen som be- 
driver försäkringsmäklar- och investeringsråd-
givningsverksamhet; Benefit Brokers oy, fundior 
firstbrokers oy, fundior investment services Ltd samt 
fundior Life aB, som stod för den största delen av 
koncernens omsättning på 18,1 mseK. denna omsättning 
höll sig på samma nivå som år 2006. utvecklingen var 
förväntad med tanke på att en del av personalresurserna 
hos dessa bolag användes i planeringen av framtida 
verksamheter. 

omsättningen inom investeringstjänster på 1 mseK var 
lägre än väntat – detta på grund av att lanseringen 
av bolagets nya handelssystem sköts upp till år 2008, 
vilket innebar att verksamheten endast kunde bedrivas i 
begränsad utsträckning. 

omsättningen för Corporate finance-sektorn var också 
lägre än väntat, eftersom att de projekt som vanligtvis 
utförs inom sektorn först blir färdiga och intäkterna för 
dem kommer in under 2008.  

Bolaget gjorde under räkenskapsperioden omfattande 
investeringar i verksamheter som fortfarande är på pla-
neringsstadiet. det är främst moderbolaget som står för 
förlusten på 8,0 mseK för räkenskapsperioden, och detta 
beror på följande kostnader utöver det vanliga:

- omorganisering av affärsverksamheten
- Kostnader för etablering av stockholmskontoret
- investeringar i personal
- utvecklingskostnader för handelssystemet för  
 investeringsprodukter 
- utvecklingskostnader för försäkringsbolagssektorn
- marknadsförings- och lanseringskostnader för  
 varumärket fundior 
- Kostnader för förberedande av publik notering.

Viktiga händelser under räkenskapsperioden
den 2007-01-19 köpte fundior aB 100% av aktierna i 
Jatco investment services Ltd, som är ett investmentbo-
lag registrerat på malta. Bolaget har bytt namn till fun-
dior investment services Ltd. Bolaget satte under räken-

skapsperioden igång en process för att utvidga tillståndet 
till att omfatta alla investeringstjänster samt förvaltning 
av kundernas kapital och att göra investeringar för deras 
räkning. fundior investment services Ltd:s aktiekapital 
höjdes till 125 000 euro. Bolaget började genomföra den 
planerade verksamhetsplanen och implementera handels-
systemet för investeringsprodukter. 
  
fundior aB grundade ett holdingbolag på malta med 
namnet fundior international Ltd. Bolaget registrerades 
den 2007-06-14.  

den 2007-07-02 köpte fundior aB 50,1% av aktierna i 
det finska bolaget aximer Capital oy. aximer Capital oy 
bytte namn till fundior Corporate finance oy. Bolaget 
tillhandahåller corporate finance-tjänster, främst till 
ryssland och Östeuropa.     
fundior aB:s dotterbolag fundior international Ltd 
undertecknade den 2007-10-18 ett avtal om förvärvet 
av det finska försäkringsbolaget ingonord. ingonord 
tillhandahåller olycksfallsförsäkringar för privatpersoner 
och företag; största delen av bolagets försäkringsintäkter, 
cirka 60%, kommer från sverige. myndigheternas godkän-
nande av affären erhölls 2008-04-15 och affären beräknas 
vara klar 2 Kv 2008.

fundior aB öppnade ett kontor i stockholm den 
2007-11-01.

fundior aB utökade antalet aktieägare under räkenskaps-
perioden och förberedde för en publik notering av bola-
gets aktier. som marknadsplats valde man aktietorget, 
och noteringen av aktierna påbörjades den 2007-12-07. 
när noteringen inleddes hade bolaget 297 aktieägare. 
Bolagets marknadsgarant är Thenberg & Kinde fondkom-
mission aB.          

Viktiga händelser efter räkenskapsperiodens slut
fundior aB och dess dotterbolag fundior investment 
services Ltd har börjat bygga upp ett distributionsnätverk 
för de investeringstjänster som bolaget tillhandahål-
ler i sverige, finland och på malta. Bolaget håller för 
närvarande på att ingå samarbetsavtal med företag som 
tillhandahåller försäkrings- och investeringsrådgiv-

Förvaltningsberättelse
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ningstjänster i syfte att ta betydande marknadsandelar 
från konkurrerande företag som erbjuder motsvarande 
tjänster. Bolaget har även ingått mäklaravtal med de 
flesta fondbolag och företag som erbjuder strukturerade 
investeringar som är verksamma på marknaden. Både 
potentiella distributörer och företag som tillhandahåller 
tjänster har visat stort intresse för bolagets kommande 
handelssystem. 

fundior aB sålde den 2008-03-27 samtliga aktier i fun-
dior firstbrokers oy till iiZi Group. den positiva effekten 
av affären på fundior aB:s koncernresultat för 1 Kv 2008 
är cirka 1,37 mseK. dessutom har man kommit överens 
om en extra köpeskilling bunden till omsättningsutveck-
lingen, som påverkar koncernresultatet för år 2009 med 
maximalt 2,26 mseK i positiv riktning. 

Framtidsutsikter    
Bolaget lanserar ett handelssystem för investeringspro-
dukter under första halvåret 2008. denna tjänst kommer 
till en början att vara en stormarknad för fonder, där 
det kommer att finnas ett stort utbud av aktiefonder 
och strukturerade investeringar. Tjänster för handel med 
aktier och eTf:er erbjuds redan i samarbete med dansk 
saxo Bank. Tjänsten gör det möjligt för försäkringsrepre-
sentanter och investeringsrådgivare samt deras kunder att 
administrera, göra och rapportera om investeringar via 
ett och samma system. Portfölj- och skatterapporter ingår 
också i tjänsten. Tjänsten är även konkurrenskraftig för 
kunderna, eftersom det inte medför några extra kostnader 
jämfört med om man gör investeringarna direkt via ett 
fondbolag.           

Bolaget förhandlar för närvarande om försäljning av de 
andra dotterbolag som bedriver verksamhet inom försäk-
ringsmäklartjänster. Vi förväntar oss att affären kommer 
att gå igenom under 2008. i och med avyttringen uppnår 
bolaget en neutral ställning i förhållande till de företag 
som bedriver försäkringsverksamhet som bolaget använ-
der som distributionskanaler.    

inom försäkringsbolagssektorn förväntar vi oss att för-
värvet av ingonord kommer att gå igenom under 2 Kv 08. 
det ingår även i bolagets planer att grunda ett nytt liv-
försäkringsbolag under 2008. försäkringsbolagen stödjer 
bolagets verksamhet inom investeringstjänster, eftersom 
bolagets distributionsnätverk består av försäkringsrepre-
sentanter som även kan förmedla våra försäkringsproduk-
ter. de pensions- och försäkringsprodukter som kommer 
att tillhandahållas av livförsäkringsbolaget inbringar extra 
medel till handelssystemet för investeringsprodukter.       

Vi förväntar oss att resultatet för 2008 kommer att vara 
positivt inom samtliga verksamhetssektorer. resultatet 
för första halvåret kommer att vara fortsatt negativt på 
grund av utvecklingskostnaderna, men under andra halv-
året förväntar vi oss ett positivt resultat.       
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Flerårsjämförelse, koncernen
(SEK) 2007  05/06
nettoomsättning  17 564 081  3 676 905
res. efter finansiella poster  -10 097 118  -5 640 707
Balansomslutning  31 249 629  27 662 179
soliditet (%)  31,8  50,9
avkastning på totalt kapital (%)  -33,3  -20,3
Kassalikviditet (%)  101,6  118,8

Flerårsjämförelse, moderbolaget
(SEK) 2007  05/06
nettoomsättning  979 403  606 800
res. efter finansiella poster  -7 992 552  -3 613 187
Balansomslutning  18 201 075  17 220 373
soliditet (%)  81,2 95,7
avkastning på totalt kapital (%)  0,0  0,0
Kassalikviditet (%)  42,7  298,2

Definition av nyckeltal finns under redovisningsprinciper.

Resultatdisposition

förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämmans förfogande står
Balanserad förlust   -3 899 496
Överkursfond   24 506 092
Årets förlust   -7 992 552
  12 614 044
i ny räkning överföres  12 614 044

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med 
tillhörande tilläggsupplysningar och bokslutskommentarer.
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(SEK)      Not 2007-01-01   2005-12-23
       2007-12-31   2006-12-31
        
Rörelsens intäkter m m      1   
nettoomsättning         17 564 081   3 676 905
Övriga rörelseintäkter         579 933   671 081
summa         18 144 014   4 347 986
        
Rörelsens kostnader        
Kostnad för tjänster         -4 687 944   -1 480 498
Övriga externa kostnader     2 -9 568 715  -4 368 898
Personalkostnader     3 -10 833 578   -1 519 367
av och nedskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar         -2 915 282   -2 731 467
summa         -28 005 520   -10 100 230
        
Rörelseresultat         -9 861 505   -5 752 244
        
Resultat från finansiella poster        
ränteintäkter och liknande resultatposter        34 870   136 735
räntekostnader och liknande resultatposter         -42 109   -25 198
andra finansiella kostnader         -257  750  
summa         -264 989   111 537
        
Resultat efter finansiella poster     -10 126 494   -5 640 707
        
skatt på årets resultat     4 -89 419   -37 576
minoritetens del av årets resultat        0   0
        
ÅRETS RESULTAT        -10 215 912   -5 678 283

Koncernresultaträkning
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(SEK)   Not 2007-12-31   2006-12-31

TILLGÅNGAR        
        
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR        
        
Immateriella anläggningstillgångar        
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten     5 1 056 572 1 318 812
Patent, licenser och liknande rättigheter     6 87 600  109 500
Goodwill     7 7 182 532   9 560 058
        8 326 704   10 988 370
        
Materiella anläggningstillgångar        
inventarier     8 860 460   789 364
        860 460   789 364
        
Finansiella anläggningstillgångar        
andra långfristiga värdepappersinnehav        832 236   315 863
        832 236   315 863
        
Summa anläggningstillgångar        10 019 400   12 093 597
        
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR        
        
Kortfristiga fordringar        
Kundfordringar        17 362 818   12 777 752
skattefordran        112 400   0
Övriga fordringar        1 546 008   319 646
förutbetalda kostnader och upplupna intäkter     10 251 664   422 769
summa kortfristiga fordringar        19 272 890   13 520 167
        
Kortfristiga placeringar        0   22 625
        
Kassa och bank        1 939 317   2 025 790
        
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR        21 212 207   15 568 582
        
SUMMA TILLGÅNGAR        31 231 607   27 662 179

Koncernbalansräkning
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(SEK)    Not 2007-12-31   2006-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER     11   
        
EGET KAPITAL        
aktiekapital     12 1 942 482   1 376 000
Pågående nyemission        175 881   338 390
Bundna reserver        65 942   0
fria reserver        17 933 673   18 041 426
Årets resultat        -10 215 912   -5 678 283
        9 902 065   14 077 533
        
SUMMA EGET KAPITAL        9 902 065   14 077 533
        
AVSÄTTNINGAR        
minoritetens andel av eget kapital        172 644   0
Latent skatteskuld        25 644   25 644
negativ goodwill        7 015   0
        
SKULDER        
        
Långfristiga skulder        
skulder till kreditinstitut        217 647   452 375
Summa långfristiga skulder        217 647   452 375
        
Kortfristiga skulder        
Leverantörsskulder        1 879 507   679 206
skatteskuld        0   0
Övriga skulder        17 151 844   11 616 908
upplupna kostnader och förutbetalda intäkter     13 1 875 240   810 513
Summa kortfristiga skulder        20 906 591   13 106 627
        
SUMMA SKULDER        21 124 238   13 559 002
        
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER        31 231 607   27 662 179
        
        
Poster inom linjen     14   
        
Ställda säkerheter        2 953 994   2 953 994
        
Ansvarsförbindelser        inga   inga

Koncernbalansräkning
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(SEK) Not 2007-01-01   2005-12-23
        2007-12-31   2006-12-31
Rörelsens intäkter      1   
nettoomsättning        979 403   606 800
Övriga rörelseintäkter        1 265 134   0
summa        2 244 537   606 800
        
Rörelsens kostnader        
Övriga externa kostnader     2 -6 014 625   -3 816 043
Personalkostnader     3 -3 830 693   -270 614
av och nedskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar        -132 857   -42 461
summa        -9 978 175   -4 129 118
        
Rörelseresultat        -7 733 638   -3 522 318
        
Resultat från finansiella poster        
ränteintäkter och liknande resultatposter        2 971   468
räntekostnader och liknande resultatposter        -4 135   -91 337
andra finansiella kostnader        -257 750   0
summa        -258 914   -90 869
        
Resultat efter finansiella poster        -7 992 552   -3 613 187
        
Bokslutsdispositioner        0   -57 807
        
skatt på årets resultat     4 0   0
        
ÅRETS RESULTAT        -7 992 552   -3 670 994

Moderbolagets resultaträkning
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(SEK) Not 2007-12-31   2006-12-31      
           
TILLGÅNGAR        
        
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR        
        
Immateriella anläggningstillgångar        
Patent, licenser samt liknande rättigheter     6 87 600   109 500
        87 600   109 500
        
Materiella anläggningstillgångar        
inventarier, verktyg och installationer     8 401 757   359 098
        401 757   359 098
        
Finansiella anläggningstillgångar        
andelar i koncernföretag     9 16 024 272  14 346 650
andra långfristiga värdepappersinnehav        229 363   229 363
        16 253 635   14 576 013
        
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR        16 742 992   15 044 611
        
omsÄTTninGsTiLLGÅnGar        
        
Kortfristiga fordringar        
fordringar hos koncernföretag        1 353 827   1 523 438
Övriga kortfristiga fordringar        0   264 621
förutbetalda kostnader och upplupna intäkter     10 49 152   82 919
        1 402 979   1 870 978
        
Kassa och bank        55 103   304 784
        
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR        1 458 082   2 175 762
        
SUMMA TILLGÅNGAR        18 201 074   17 220 373

Moderbolagets balansräkning



41

(SEK)     Not 2007-12-31   2006-12-31
        
EGET KAPITAL OCH SKULDER        
        
EGET KAPITAL     11   
Bundet eget kaptial        
aktiekapital     12 1 942 482   1 376 000
Pågående nyemission        175 881   338 390
        2 118 363   1 714 390
        
fritt eget kapital        
Överkursfond        24 506 092   12 544 000
Pågående nyemission        0   6 033 410
Valutakursdifferens        -228 502   -188 005
Balanserat resultat        -3 670 994   0
Årets resultat        -7 992 552   -3 670 994
        12 614 044   14 718 411
        
SUMMA EGET KAPITAL        14 732 407   16 432 801
        
Obeskattade reserver        57 886   57 886
        
        
SKULDER        
        
Kortfristiga skulder        
Leverantörsskulder        1 018 314   346 814
Övriga kortfristiga skulder        1 400 893   134 248
upplupna kostnader och förutbetalda intäkter     13 991 575   248 624
        3 410 782   729 686
        
SUMMA SKULDER        3 410 782   729 686
        
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER        18 201 074   17 220 373
        
        
Poster inom linjen     14   
        
Ställda säkerheter        238 994   238 994
        
Ansvarsförbindelser        inga   inga

Moderbolagets balansräkning
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(SEK) Not Koncernen Moderbolaget
  2007-01-01  2007-01-01
  2007-12-31  2007-12-31
Den löpande verksamheten
inbetalningar från kunder  1  13 558 948  2 244 537
utbetalningar till leverantörer och anställda   -18 496 255  -6 513 466
erhållen ränta m m   34 870  2 971
erlagd ränta   -299 859  -261 885
Betald inkomstskatt   -89 419  0

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN   -5 291 715  -4 527 843

Investeringsverksamheten
förvärv av goodwill  7  -15 610  0
förvärv av inventarier, verktyg och installationer  8  -141 607  -133 490
förvärv av koncernföretag  9  0  -1 677 622
förvärv av långfristiga värdepapper   -516 375  0

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN   -673 592  -1 811 112

Finansieringsverksamheten
Årets nyemission   6 089 274  6 089 274
amortering långfristiga lån   -234 728  0

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN   5 854 546  6 089 274

Förändring av likvida medel   -110 761  -249 681
Likvida medel vid årets början   2 048 415  304 784

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT   1 937 654  55 103

Kassaflödesanalys
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Tilläggsupplysningar
ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR 

Redovisningsprinciper 
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med 
årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna 
råd från Bokföringsnämnden. när allmänna råd från 
Bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från 
redovisningsrådets rekommendationer och i tillämpliga 
fall från uttalanden av far srs. när så är fallet anges 
detta i särskild ordning nedan. Principerna är oförändrade 
jämfört med föregående år. 

Värderingsprinciper m.m. 
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till 
anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. 

Fordringar
fordringar har upptagits till de belopp varmed de 
beräknas inflyta. 

Leverantörsskulder  
i jämförelseåret i koncernens balansräkning har ett 
belopp om 10 746 667 kronor omrubricerats från 
Leverantörsskulder till Övriga skulder. detta belopp avser 
förskott från kund.   
     
skatter inkl. uppskjuten skatt 
redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt 
och uppskjuten skatt. för poster som redovisas i 
resultaträkningen redovisas därmed sammanhängande 
skatt i resultaträkningen.  
uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag 
eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den 
omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas 
mot framtida skattemässiga överskott.      

Intäktsredovisning   
Bolaget vinstavräknar utförda tjänsteuppdrag på löpande 
räkning i den takt arbetet utförs, i enlighet med Bfns 
huvudregel i Bfnar 2003:3. Pågående, ej fakturerade 
tjänsteuppdrag tas i balansräkningen upp till det 
beräknade faktureringsvärdet av utfört arbete.
         
Koncernförhållanden  
Koncernens fria reserver uppgår till 7 717 761 kr.          

Definition av nyckeltal      
soliditet       
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning           

avkastning på totalt kapital      
rörelseresultat med tillägg för ränteintäkter, i procent av 
genomsnittlig balansomslutning        

Kassalikviditet              
omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av 
kortfristiga skulder              

Koncernredovisning 
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med 
redovisningsrådets rekommendation rr 1:00. 
detta innebär att förvärvade dotterbolags tillgångar och 
skulder redovisas till marknadsvärde enligt en upprättad 
förvärvsanalys. Överstiger anskaffningsvärdet för aktier 
i dotterbolag det beräknade marknadsvärdet av bolagets 
nettotillgångar enligt förvärvsanalysen redovisas 
skillnaden som goodwill. avskrivning på goodwill baseras 
på den beräknade ekonomiska livslängden. 
              
Koncernredovisningen omfattar, förutom moderbolaget, 
samtliga bolag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt 
innehar mer än 50 procent av röstetalet eller på annat 
sätt har kontroll enligt ÅrL 1:4. 

Omräkning av utländska dotterföretag 
utländska dotterbolags bokslut har omräknats till svenska 
kronor enligt dagskursmetoden. dagskursmetoden 
innebär att samtliga tillgångar, avsättningar och övriga 
skulder omräknas. dagskursmetoden innebär att samtliga 
tillgångar, avsättningar och övriga skulder omräknas till 
balansdagens kurs och samtliga poster i resultaträkningen 
omräknas till årets genomsnittskurs. uppkomna 
omräkningsdifferenser förs direkt mot koncernens eget 
kapital. 
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UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER               
Not 1 Inköp och försäljning inom koncernen Koncernen Moderbolaget
 2007  2005/2006 2007 2005/2006
andel av försäljningen som avser koncernföretag 11%  10%  100%  0%      
andel av inköpen som avser koncernföretag   16%  21%  4%  28% 

 Vid inköp och försäljning mellan koncernföretag tillämpas samma principer för prissättning som vid transaktioner med 
externa parter.                

Not 2 Arvode och kostnadsersättning   Koncernen Moderbolaget
 2007  2005/2006 2007 2005/2006
BDO International               
revisionsuppdrag   354 863  62 156  292 875  32 156
andra uppdrag   43 693  27 387  43 693  17 387
 398 556  89 543  336 568  49 543  

med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter det ankommer på bolagets revisor att utföra  samt rådgivning eller annat 
biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. allt 
annat är andra uppdrag.

Not 3 Personal   Koncernen   Moderbolaget
 2007  2005/2006 2007 2005/2006
Medelantal anställda
medeltalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid

Medelantal anställda har varit   23  8  13  2 
varav kvinnor   12  0  8  0      

Sjukfrånvaro
sjukfrånvaro i moderbolaget redovisas inte då det kan härledas till enskild individ.

Löner, ersättningar m m  
Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp:
 Koncernen   Moderbolaget 
 2007  2005/2006 2007 2005/2006
styrelsen och Vd: 
Löner och ersättningar  1 326 578  0  81 562  0
 1 326 578  0  81 562  0

Övriga anställda: 
Löner och ersättningar  6 061 778  1 224 956  3 093 535  222 039
Pensionskostnader  1 233 746  198 176  142 496  39 058
 7 295 524  1 423 132  3 236 031  261 097

sociala kostnader   2 028 575  89 445  511 201  9 517
summa styrelse och övriga   10 650 677  1 512 577 3  828 794  270 614 

Könsfördelning i företagsledning 
antal styrelseledamöter,   10  6  6  4 
varav kvinnor   0  0  0  0 
antal övriga befattningshavare inkl. Vd,   1  1  1  1 
varav kvinnor   0  0  0  0 
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Not 4 Skatt på årets resultat   Koncernen   Moderbolaget 
 2007  2005/2006 2007 2005/2006
aktuell skatt 89 419  21 390  0  0     
uppskjuten skatt   0  16 186  0  0     
 89 419  37 576  0  0  

Not 5 Balanserade utgifter för utveckling m m Koncernen Moderbolaget 
 2007-12-31  2006-12-31  2007-12-31  2006-12-31
ingående anskaffningsvärde   2 020 880  1 504 679  0  0 
inköp   0  516 201  0  0      
utgående ackumulerade anskaffningsvärden   2 020 880  2 020 880  0  0 
ingående avskrivningar   -702 068  -299 414  0  0
Årets avskrivningar   -262 240  -402 654  0  0
utgående ackumulerade avskrivningar   -964 308  -702 068  0  0 
utgående redovisat värde   1 056 572  1 318 812  0  0 

avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år. detta år har avskrivning skett med 20% på bokfört 
värde, innebärande en lägre avskrivning om 140 tkr jämfört med enligt plan. detta  kommer justeras under 2008.                

Not 6 Koncessioner, licenser, varumärken   Koncernen   Moderbolaget 
 2007-12-31  2006-12-31  2007-12-31  2006-12-31
ingående anskaffningsvärde   109 500  0  109 500  0
inköp genom förvärv av rörelsegren   0  109 500  0  109 500
utgående ackumulerade anskaffningsvärden   109 500  109 500  109 500  109 500
Årets avskrivningar   -21 900  0  -21 900  0
utgående ackumulerade avskrivningar   -21 900  0  -21 900  0
utgående redovisat värde   87 600  109 500  87 600  109 500

avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år. 

Not 7 Goodwill   Koncernen   Moderbolaget
 2007-12-31  2006-12-31  2007-12-31  2006-12-31
ingående anskaffningsvärde   11 950 072 0  0  0
inköp genom förvärv av dotterföretag   15 610  11 950 072  0  0
utgående ackumulerade anskaffningsvärden   11 965 682  11 950 072  0  0
ingående avskrivningar   -2 390 014  0  0  0
Årets avskrivningar   -2 393 136  -2 390 014  0  0
utgående ackumulerade avskrivningar   -4 783 150  -2 390 014  0  0
utgående redovisat värde   7 182 532  9 560 058  0  0

avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år. 

Not 8 Inventarier, verktyg och installationer   Koncernen   Moderbolaget 
 2007-12-31  2006-12-31  2007-12-31  2006-12-31

ingående anskaffningsvärde   1 002 691  527 679  401 616  0
inköp   141 607  475 012  133 490  401 616
omklassificeringar   0  0  22 468  0
utgående ackumulerade anskaffningsvärden   1 144 298  1 002 691  557 574  401 616
ingående avskrivningar   -213 327  -98 635  -42 518  0
omklassificeringar   161 989  0  19 558  0
Årets avskrivningar   -232 500  -114 692  -132 857  -42 518
utgående ackumulerade avskrivningar   -283 838  -213 327  -155 817  -42 518
utgående redovisat värde   860 460  789 364  401 757  359 098

avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år. 
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Not 9 Andelar i koncernföretag
 Moderbolaget 2007-12-31 2006-12-31
Företag/  Antal/  
Org. nr Säte  Röstandel %  
Benefit Brokers oy   1 250 5 045 848 5 000 000
0945426-0  Helsinki   100%  
Potentus oy     0  0  1 000 000
0980888-2  Helsinki    
fundior firstbrokers oy     550  5 846 650  4 846 650
0758252-5  Helsinki   100%  
fundior Benefit Consulting aB    10 000  3 500 000  3 500 000
556516-4216  stockholm   100%  
fundior investment services Ltd    125 000  1 433 952  0
C28285  malta   100%  
fundior international Ltd    1 200  21 940  0
C41607  malta   100%  
fundior Corporate finance oy    40 080  175 882  0
1917638-0 Grankulla    50,1%      
   16 024 272  14 346 650
      
under året har det dotterbolaget Potentus oy fusionerats med fundior firstbrokers oy.      
Potentus oy bokförda värde har i balansräkningen överförts till det bokförda värdet av fundior       
firstbrokers oy.      
      
Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Koncernen Moderbolaget 
 2007-12-31  2006-12-31 2007-12-31 2006-12-31
förutbetalda försäkringar   0  0  0  76 629
Övriga poster   251 664  422 769  49 152  6 290
  251 664  422 769  49 152  82 919
      
      
Not 11 Eget kapital     
      
 Koncernen     
      
  Bundna   Överkurs  Ansamlad  Summa
 Aktiekapital  reserver  fond  förlust  Eget kapital
Belopp vid årets ingång  1 714 390    18 577 410  -6 214 267  14 077 533
Pågående nyemission  175 881        175 881
nyemission  228 092    5 928 682    6 156 774
förskjutning mellan bundna och fria reserver    65 942    -65 942  0
Valutakursdifferens        -149 297  -149 297
Årets förlust        -10 215 912  -10 215 912
Årets omräkningsdifferens        -142 913  -142 913
Belopp vid årets utgång  2 118 363  65 942  24 506 092  -16 788 331  9 902 065
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Not 11 Eget kapital     
      
 Moderbolaget     
      
  Bundna   Överkurs  Ansamlad  Summa
 Aktiekapital  reserver  fond  förlust  Eget kapital
Belopp vid årets ingång  1 714 390  0  18 577 410  -3 858 999  16 432 801
Pågående nyemission  175 881        175 881
nyemission  228 092    5 928 682    6 156 774
Valutakursdifferens        -40 497  -40 497
Årets förlust        -7 992 552  -7 992 552
Belopp vid årets utgång  2 118 363  0  24 506 092  -11 892 048  14 732 407
      
Not 12 Upplysningar om aktiekapital     
      
 Antal aktier   Kvotvärde per aktie
antal/värde vid årets ingång    171 439 000   0,01
nyemission    2 280 917  
antal/värde vid årets utgång    19 424 817   0,10
      
i bolaget finns beslutade optionsprogram vars villkor och konsekvenser framgår av       
”fundior Group memorandum” daterat 2007-12-05.      
      
Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   Koncernen   Moderbolaget 
 2007-12-31  2006-12-31 2007-12-31 2006-12-31
upplupna provisioner   783 095  0  0  0
Övriga upplupna kostnader   1 092 145  810 513  991 575  248 624
   1 875 240  810 513  991 575  248 624
      
not 14 ställda säkerheter och ansvarsförbindelser  Koncernen  moderbolaget 
 2007-12-31  2006-12-31 2007-12-31 2006-12-31
      
Övriga skulder till kreditinstitut     

företagsinteckningar  2 715 000  2 715 000  0  0
      
aktier och andelar som säkerhet     
för hyra  238 994 238 994 238 994  238 994 
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i Fundior AB
org nr 556695-0100

Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning i fundior aB för år 2007. det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av 
årsredovisningen och koncernredovisningen. mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen, koncernredovisningen 
och förvaltningen på grundval av min revision.

revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i sverige. det innebär att jag planerat och genom fört revisionen 
för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte 
innehåller väsentliga felaktigheter. en revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan 
information i räkenskapshandlingarna. i en revision ingår också att pröva redovisnings principerna och styrelsens 
och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen 
och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera 
den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. som underlag för mitt uttalande om 
ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om 
någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om 
någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, års-
redovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisnings-lagen och ger därmed 
en rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i sverige. 
förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moder-bolaget och för koncernen, 
disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltnings-berättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

stockholm den 8 maj 2008

Åke Jansson
Auktoriserad revisor
BDO Nordic Stockholm AB
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13. Bolagsordning
§ 1 Bolagets firma är fundior aB (publ.)

§ 2 styrelsen skall ha sitt säte i stockholm kommun.

§ 3 föremålet för bolagets verksamhet är att äga och utveckla andra bolag, bedriva handel med värdepapper samt
äga, bedriva handel med och hyra ut fastigheter och aktielägenheter. dessutom kan bolaget verka som investe-
rings-, utvecklings- eller finansieringsbolag samt koncernbolag och svara för organisering av affärsverksamhet 
samt finansiering, marknadsföring och andra gemensamma uppdrag i bolag som det äger helt eller delvis samt 
även i andra bolag, och producera kontorstjänster och administrativa tjänster. Bolaget kan även öka ägar-
spridningen i andra bolag med innebörd bland annat att aktieägare i Bolaget utan aktiv handling via Bolagets 
försorg vederlagsfritt kan tilldelas aktier i annat bolag. Bolaget får som ett led i denna tjänst även bilda dot-
terbolag och erbjuda aktieägarna i Bolaget aktier i dessa dotterbolag. Bolaget kan idka affärsverksamhet både i 
sverige och utomlands.

§ 4 aktiekapitalet skall vara lägst 1 500 000 kronor, högst 6 000 000 kronor.

§ 5 antal aktier skall vara lägst 15 000 000, högst 60 000 000 st.

§ 6  Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 7 styrelsen skall bestå av 3-7 ledamöter med högst 5 suppleanter.

§ 8 Bolaget skall utse 1-2 ordinarie revisorer med eller utan suppleanter.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och inrikes Tidningar samt i svenska dagbladet.
 Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagstämma där fråga om ändring av bolagsord- 
 ningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.
 Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 10 den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstäm- 
 ningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är anteck-
 nad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de
 rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 11 för att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelse  
 till stämman före klockan 16.00. denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommar- 
 afton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. ombud behöver ej  
 anmäla antalet biträden. antalet biträden får högst vara två.
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14. Skattefrågor
nedan följer en sammanfattning av de skatteregler som 
enligt nu gällande svensk skattelagstiftning kan aktuali-
seras av handel med aktier i Bolaget. sammanfattningen 
vänder sig till fysiska och juridiska personer, som är 
obegränsat skattskyldiga i sverige, om inte annat anges, 
och avsedd som allmän information. sammanfattningen 
inkluderar inte värdepapper som innehavs som näringsbe-
tingande andelar eller lagertillgångar i näringsverksamhet 
eller som innehavs av handelsbolag. den skattemässiga 
behandlingen av varje enskild fysisk eller juridisk person 
beror på dennes specifika situation. särskilda skat-
tekonsekvenser som inte finns beskrivna nedan kan ak-
tualiseras. Varje aktieägare i Bolaget bör därför rådfråga 
skatterådgivare beträffande de skattekonsekvenser som 
kan uppkomma i varje enskilt fall. Bolaget tar ej på sig 
ansvaret för att innehålla källskatt.

Juridiska personer
Juridiska personer beskattas för utdelningar och kapi-
talvinster i inkomstslaget näringsverksamhet, med en 
statlig inkomstskatt om 28%. avdrag för kapitalförlust vid 
avyttring av aktier som innehas som kapitalplacering får 
dras av endast mot kapitalvinster vid avyttring av aktier 
och andra delägarrätter. Kvarstående kapitalförlust får 
kvittas mot motsvarande kapitalvinster under senare år. 
Preliminärskatt för utdelning innehålls inte för svenska 
juridiska personer. särskilda regler gäller för näringsbe-
tingande andelar.

Fysiska personer
Kapitalvinster på svenska marknadsanslutna aktier be-
skattas med 30% i inkomstslaget kapital. uppkommer 
kapitalförluster på svenska marknadsanslutna aktier beak-
tas hela förlusten förutsatt att förlusten kan kvittas mot 
kapitalvinst på aktier och andra aktiebeskattade värde-
papper. i andra fall medges avdrag med 70% av förlusten 
i inkomstslaget kapital. avdraget måste utnyttjas samma 
år som förlusten uppkommit. uppkommer underskott i 
inkomstslaget kapital medges reduktion från skatt på in-
komst av tjänst- och näringsverksamhet samt fastighets-
skatt. reduktion medges med 30% av underskott upp till 
100 000 seK och däröver med 21%. utdelningen på aktier 
i svenska marknadsanslutna aktiebolag beskattas med 
30% i inkomstslaget kapital för personer hemmahörande 
i sverige.

Aktieägare som är begränsat skatteskyldiga
för aktieägare utan skatterättslig hemvist i sverige som 
erhåller utdelning från en svensk juridisk person inne-
hålls normalt kupongskatt. särskilda regler gäller dock 
för utdelning på näringsbetingande aktier. skattesatsen 
är 30%. denna skattesats är dock i allmänhet reducerad 
genom skatteavtal som sverige ingått med andra länder 
för undvikande av dubbelbeskattning. Kupongskatten 
innehålls av VPC vid utdelningstillfället. om aktierna är 
förvaltarregistrerade svarar förvaltaren för skatteavdra-
get. aktieägare och innehavare av teckningsrätter som är 
begränsat skatteskyldiga i sverige och som inte bedriver 
verksamhet från fast driftsställe i sverige beskattas 
normalt inte i sverige för kapitalvinster vid avyttring av 
aktier eller teckningsrätter. aktieägare eller innehavare 
av teckningsrätter kan dock bli föremål för beskattning 
i sin hemviststat. enligt en särskild regel kan fysiska 
personer som är begränsat skatteskyldiga i sverige bli 
föremål för kapitalvinstbeskattning vid avyttring av bland 
annat svenska aktier om de vid något tillfälle under det 
kalenderår då avyttring skett eller under de föregående 
tio kalenderåren varit bosatta eller stadigvarande vistats 
i sverige. Tillämpligheten av regeln är dock i flera fall 
begränsad genom skatteavtal.
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