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1 .  BAKGRUND OCH AFFÄRS IDÉ   
 

1.1 BAKGRUND 

 

Ooups butikerna öppnade första gången hösten 2006, bolaget expanderade kraftigt, 

och hade våren 2008 tio butiker.  På grund av den allt för snabba expansionen och 

otillräcklig finansiering begärde Ooups International AB sig själv i konkurs i april 

2008. 

Ett antal av aktieägarna såg, trots konkursen, att affärsidén hade bärighet och 

bestämde sig för att driva projektet vidare nu som ett varumärke under företaget 

Nordisk butikskonsult AB (NBK).  

 

NBK har förvärvat delar av rörelsen innefattande delar av varulager, 

butiksinredningar, kundregister, varumärkesansökan, domän-namn och övertagit två 

anställda från Ooups International ABs i konkurs. Bolagets avsikt är att med delvis 

förändrat sortiment genomföra den av konkursbolaget planerade butikssatsningen samt 

webshop 

 

1.2 AFFÄRSIDÉ 

Ooups-butikerna ska utgöra en kedja av butiker, kompletterad med e-handel, som 

erbjuder lyxiga och sensuella lustprodukter,som underkläder, leksaker, spa & body, 

böcker och media till kvinnor, män och par, för lek och personligt välbefinnande.  

 

Ooups ska göra detta på ett avdramatiserat, naturligt och positivt sätt. Genom att 

marknadsföra och sälja samlevnadsprodukter inspirerar Ooups kvinnor och par till 

personligt välbefinnande och välmående under intima situationer. Ooups står för 

spänning, glädje, kunskap och ansvar. 

 

Ooups ska genom en välutvecklad e-butik i kombination med moderna och smakfulla 

fysiska butiker i väl utvalda citygalleriors A1-lägen med sitt genomtänkta 

affärskoncept under varumärket Ooups marknadsföra och sälja samlevnadsprodukter.  
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Vår affärsmodell bygger på kontroll över hela värdekedjan från varumärke och 

koncept, via inköp och logistik till marknadsföring och försäljning i e-butik samt i de 

fysiska butikerna. 

 

Synen på och förhållningssättet till sex, samlevnad och personligt välbefinnande har 

gått från att vara ett förhållandevis tabubelagt område till att bli mer accepterat och 

avdramatiserat. Vi talar allt mer öppet och otvunget om sex och samlevnad. 

 

Under de senaste åren har ämnet sex, samlevnad och sexrelaterade produkter kraftigt 

ökat i media. ”okej faktorn” att samtala om, inhandla, äga och använda relaterade 

produkter har kraftigt ökat. Området har fått draghjälp från TV-program som ”fråga 

Olle” och ”Sex and the City”, samma trend ser vi i dagstidningar, vecko- och 

månadsmagasin och på tidningarnas hemsidor där bland annat tester av olika 

produkter genomförs och spalter med tips och råd.  

 

Homeparties med samlevnadsprodukter har utvecklats från att vara en udda företeelse 

till att bli mer accepterat och förhållandevis vanligt. 

 

År 2006 genomförde Durex för tionde gången en global undersökning, ”Global Sex 

Survey Results 20061”. Mer än 300 000 personer i varierande åldrar från drygt 40 

olika länder deltog. Enligt undersökningen äger 40 % av de svenskar som deltog i 

undersökningen en vibrator och 57 % handlar sina sexhjälpmedel via Internet2.  

 

Resultatet visar också att 15 % fler britter än svenskar använder vibrator. Vår 

bedömning är att brittiska företag som Ann Summers med över 130 butiker bara i 

Storbritannien samt företag med liknande framtoning har bidragit till att öka fokus på 

och användandet av sexrelaterade produkter i länder som Storbritannien.  

 

Synen på kvinnors sexualitet har under senare år förändrats i positiv riktning. Kvinnor 

tar idag en mer aktiv roll i sitt sexliv.  

                                                      
1 Rapporten i sin helhet finns på www.durex.com 
2 Det är dock viktigt att påpeka att det inte framgår hur många svenskar (eller andra nationaliteter) som 
deltog i undersökningen samt att alla svar lämnades över Internet. 
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2 .  DAGENS  AKTÖRER  
 

2.1 DEN SVENSKA MARKNADEN/KONKURRENTER 

 

Samlevnadsrelaterade produkter är en fragmenterad och outvecklad sektor inom den 
svenska detaljhandeln. Den kännetecknas vanligtvis av butiker som inte är etablerade 
vid de större shoppingstråken.  
 
En stor del av försäljningen av lustprodukter sker idag via e-handel. Det finns ett stort 
antal e-handelsbutiker, varav flertalet är små.  
 
Homeparty-försäljning är ytterligare en etablerad försäljningskanal, oftast med 

anknytning till någon e-handelsbutik 

  

 

Det finns i dagsläget ingen nationell eller internationell kedja som har etablerat sig i 

Sverige. Däremot har RFSU etablerat ett samarbete med Apoteket och de har idag fyra 

sexleksaker och tre massageoljor i sitt begränsade sortiment som idag finns på 100 av 

994 apotek samt försäljning av dessa produkter över nätet, sedan förut säljer alla 

apotek kondomer och glidmedel. Att apoteket etablerat sig som en aktör på den 

svenska marknaden är utan tvekan mycket positivt då det sätter fokus på marknaden 

som helhet, att apoteket endast har ett mycket begränsat sortiment då sexleksaker 

endast är ett komplimenterande sortiment hos dem, öppnar utan tvekan dörren för en 

seriös men mer välsorterad aktör 

 

I dag är många konsumenter hänvisade till e-butiker. En nackdel med dessa är att de 

bakomliggande aktörerna inte framträder tydligt, vilket kan skapa osäkerhet och 

otrygghet.  Det är svårt att göra sig en rättvisande bild av kvalitet, funktion och 

egenskaper. Vidare tycks ofta svårigheter uppstå vid byten och reklamationer.  
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Förutom Apoteket har de existerande butikerna en framtoning och ett sortiment som 

för en majoritet upplevs som mer eller mindre besvärande. Butikerna ligger ofta på 

bakgator och utanför shoppingstråk.  

 

Det finns ett stort antal e-handelsbutiker3 varav flertalet är väldigt små. Utöver detta 

finns uppskattningsvis en fysisk butik i varje större stad. De existerande butikerna är 

mer eller mindre inriktade på pornografiska produkter. Bland det fåtal butiker med 

mindre pornografisk karaktär kan nämnas; 

 

• Kondomeri Lustgården i Uppsala är en fysisk butik med tillhörande e-butik 

som drivs i aktiebolagsform och omsatte 4,7  MSEK enligt senaste 

bokslut4. 

• E-handelsbutiken Kondomeriet skiljer sig med sin framtoning från 

mängden med bl. a egna designade förpackningar, chattforum om 

samlevnad och ett genomgående kärlekstema med en mjukare framtoning. 

• Pistill har två fysiska butiker, en på Drottninggatan i Stockholm samt en på 

Storgatan i Göteborg och driver e-handelsbutik under samma namn. Pistill 

har även förvärvat Kondomeriet i Göteborg som ligger i en källare på lilla 

Drottninggatan, en bakgata i Göteborg. Bolaget omsatte enligt senaste 

bokslut (2006) 6,3 MSEK 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att branschen utmärker sig för en obetydlig 

priskonkurrens, goda bruttomarginaler5 och att merparten av aktörerna bedriver sin 

verksamhet som enskild firma eller som handelsbolag. 

 

 

 

 

 

                                                      
3 På internet går det att hitta cirka 200 olika e-handelsbutiker som säljer sexleksaker. 
4 Siffrorna kan vara underskattade. De grundar sig på årsbokslut 2006 där posten försäljningskostnader är 
orimligt hög i relation till omsättningen. 
5 Vid jämförelse av inköpspris från en leverantörs prislista med konsumentpris på motsvarande produkt i 
butik.  
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2.2  EUROPEISKA AKTÖRER 

 

I Europa existerar ett stort antal aktörer varav flera är kedjor. Majoriteten av dessa har 

en stark pornografisk framtoning och tycks ha män som huvudsaklig målgrupp.  

 

Bland aktörer med en något mjukare framtoning och större fokus på kvinnor kan det 

brittiska företaget Ann Summers6 nämnas. Ann Summers har totalt 130 butiker i 

Storbritannien och en omsättning på £155 miljoner (SEK 2,1 miljarder). Butikerna är 

etablerade på centralt belägna adresser och i välrenommerade köpcentra/gallerior. Ann 

Summers sortiment består främst av damunderkläder och sex- och 

samlevnadsrelaterade produkter.  

 

Butikskonceptet SINcity är intressant att nämna för att det finns i vårt grannland 

Finland. Företaget, som etablerades 1994 och heter Minikin Oy, har fyra butiker - i 

Helsingfors, Åbo, Esbo och Vanda7. Dock bör påpekas att SINcity butikerna har en 

pornografisk framtoning.  

  

Ur positioneringssynpunkt är kanske butiken Yoba i Paris med en butik på rue du 

Marché St Honoré 11 och en shop in shop på exklusiva Printemps HAUSSMANN  

mest intressant. Butikerna riktar sig till kvinnor och konceptet är smakfullt. Redan 

under det första året omsatte butiken 5 MSEK. De fick även initialt stor medial 

uppmärksamhet i Sverige.  

 

 

 

 

 

 

                                                      
6 www.annsummers.com  

7 Är etablerad i köpcentrat Jumbo som drivs av Rodamco Europe 
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3 .  MARKNADENS  STORLEK  OCH 
POTENTIAL  

 

Den svenska marknadens struktur gör det svårt att beräkna dess värde i dag. Vi har 

valt att använda det brittiska Ann Summers som referens för vår beräkning av 

marknadspotential.  

 

Ann Summers omsätter 2,1 miljarder SEK i Storbritannien vilket ger en försäljning 

per britt8 motsvarande 36 SEK. Det finns idag inga uppgifter om faktisk 

marknadsandel9.   

 

Uppskattningsvis har Ann Summers i Storbritannien en marknadsandel på cirka 25 % 

Enligt Ann Summers kommer 45 % av omsättning från sexleksaker.Vi har antagit ett 

snittpris på vibrator på £ 35 (kurs 13,48). 

 

Med detta som bakgrund kan vi anta att totalmarknaden för sexleksaker i Sverige 

uppgår till ca 600 mkr. 

 

Det är svårt att bedöma skillnader i konsumtionsbeteende mellan britter och svenskar. 

Det är dock rimligt att anta att den brittiska marknaden är mer utvecklad på grund av 

att aktörer som Ann Summers har bearbetat den.  

 

Enligt ”Global Sex Survey Results 2006” (Durex) äger 40 % av alla svenskar under 40 

år som deltog i undersökningen en stimulator. 

 

Om man utgår ifrån åldersgruppen 18-40 år och räknar med 100 000 svenskar per 

årskull ger detta att 920 000 svenskar äger en stimulator. Vid ett antaget snittpris på 

SEK 400 ger detta en totalmarknad på 368 MSEK i Sverige.   

 

Utifrån dessa beräkningar skulle vi kunna anta att den svenska marknaden för 

stimulansprodukter i dag uppgår till ca 400 MSEK och att den framtida potentialen (på 

                                                      
8 2,1 miljader/58,2 miljoner invånare 
9 En beräkning utifrån siffror i Global Sex Survey och Ann Summers antal sålda vibratorer ger en 
marknadsandel för Ann Summers på 23%.  
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viss sikt) uppgår till 600 MSEK.  Det ska dock understrykas att dessa marknadsdata 

inrymmer en hel del osäkerhet.  

 

Det är viktigt att lyfta fram att denna beräkning rör en ganska snäv definition av 

sexleksaker. Vidare är potentialen för butiker som Ann Summers eller Ooups större då 

sexleksaker endast utgör en del av sortimentet (ca 45 %).  

 

4 .  AFFÄRSMODELLEN 
 

4.1 BUTIKSKONCEPT 

Ooups är en stilfull livsstilskedja som lyfter fram närhet och inspirerar det romantiska, 

grundat på tron att sensuell njutning och tillfredsställelse är viktiga upplevelser för 

välbefinnandet. Ooups ger sina kunder en modern och sofistikerad 

shoppingupplevelse. Ooups mission är att lyfta fram och kreera skönhet och 

sensualism i vardagen. Ooups arbetar också mot den attityden att sex är rått, tekniskt 

och objektifierande. 

 

Den tidigare etableringen av Ooups-konceptet fick mycket positiv uppmärksamhet av 

både kunder, media och av Svensk handel. Kedjan nominerades tillsammans med Gina 

Tricot och Länsförsäkringar Shop till Svensk Handels pris ”Retail Award 2008”. 

 

Både e-butiken och de fysiska butikerna skall bidra till att avdramatisera besöket. I de 

fysiska butikerna är personalen är kunnig och respekterar kundens integritet. 

Kedjekaraktären och varumärket ger köptrygghet för kunden. De fysiska butikerna 

spelar en viktig roll genom att göra produkterna mer socialt accepterade. Ooups 

arbetat emot objektifiering av kvinnor och män. Sexleksaker säljs traditionellt i 

utmanade förpackningar såsom nedan (höger). Ooups paketerar om sexleksakerna i 

sina egendesignade förpackningar (vänster).  
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4.2 BUTIKSLÄGEN 

 

De fysiska butikerna ska etableras på A1-lägen i väl utvalda citygallerior och 

köpcentra i städer med över 100 000 invånare med början i Stockholm, Göteborg och 

Malmö. Galleriorna som Ooups har för avsikt att etablera sig i har hög omsättning och 

gallerior som har en karaktär destinationshandel. Den optimala säljytan i butikerna är 

ca 40-60 m2. 

 

Ooups har i dagsläget två projekterade butiker i gallerior i centrala Stockholm med 

planerad öppning innan julhandeln: 

 

På följande orter har bolaget för avsikt etablera butiker 

Göteborg 

Malmö 

Linköping eller annan stad i mellanSverige 
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4.3 MÅL- OCH KUNDGRUPP 

 

Ooups huvudmålgrupp är kvinnor och par mellan 20-45 år.  

 

Fördelade enligt följande;  

 

Kvinnor    50% 

Par       30% 

Män      20% 

 

Åldersfördelning 

Upp till 20 år   12% 

21-35 år    61% 

36-50     24% 

50 och uppåt   3% 

 

Ooups har medvetet valt bort produkter som riktar sig till enbart män, det finns dock 

ett fåtal produkter av kompletterande karaktär 
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4.4 PRODUKTSORTIMENT  

 

Samtliga produkter är smakfulla, känslomässiga och ger en känsla av sensualism. 

Ooups har totalt ca 40 leverantörer. Varugrupper och varumärkena är följande: 

 

 

 • Underkläder –  

 

 

 • SPA och Skincare - Rose & Co, RFSU, Durex 

och Voluspa 

 

 

 • Media - böcker, musik och spel, 

specialsortiment av böcker (handböcker, 

erotiska romaner, ”coffee table books”) 

och sensuell musik  

  • Preventivmedel - Durex, RFSU, Pack of Love 

 

 • Sexleksaker - Lelo, Shiri-zinn, Jimmi Jame, Fun 

Factory samt ett stort urval av produkter 

som packas om i fint designade 

förpackningar under Ooups varumärke.  

 

 • Lite av varje – doftljus, choklad, batterier samt 

övriga kringprodukter  
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4.5 PR OCH MARKNADSFÖRING 

 

De produktkategorier som Ooups försäljer är oerhört tacksamt att göra PR kring. 

Ooups arbetar idag med en strategi kring PR och reklam i detta arbete ingår en 
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utvärdering av olika alternativ kring PR och reklambyråer samt möjligheten att skapa 

trovärdig redaktionell text kring aktuella trender avseende sexleksaker.  

 

Ooups har innan konkursen och innan Nordisk Butikskonsult AB tagit över, investerat 

i varumärkesbyggande reklam i tidningarna ELLE, Damernas Värld, Plaza Kvinna, 

Cosmopolitan, Amelia, Pause, Tara med flera tidskrifter och medier. Avsikten är att 

dessa annonskampanjer skall fortsätta, och fördjupas. 

 

Möjlighet till samarbete med stora mediakoncerner gällande tävlingar annonsering etc 

undersöks, Viral marknadsföring med elektroniska rabattkuponger i mobiltelefonen 

som kan vidaredistribueras har också diskuterats.  

 

Ooups har även en kundklubb med ca 1500 medlemmar, där registrering sker av bland 

annat ålder, kön, mobiltelefonnummer och e-mail adresser. Denna information skall 

användas sedan för riktade erbjudanden avseende kampanjer men också information 

om spännande nyinkomna produkter.  

 

Den starka sidan är att Ooups-konceptet har varit i drift, fungerat väl avseende 

butikerna och fått mycket positiv uppmärksamhet av både kunder, media och t o m av 

Svensk Handel. Kedjan nominerades som en av tre kandidater till Retail Award 2008. 

 

Den svaga sidan är att Ooups-varumärket kan ha "solkats ner" i samband med 

konkursen, vilket kan göra att såväl fastighetsägare som leverantörer, som förlorat 

pengar i konkursen, ställer svårhanterliga krav för fortsatt affärsrelation, oaktat att ett 

nytt bolag nu äger varumärket.Detta bedömer vi dock som ett övergående problem 
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4.6 AFFÄRSPARTNERS 

 

 

4.7 CENTRALLAGER 

 

Ett centrallager har ett antal fördelar:  

1) minskar varulagerbindning genom kontinuerlig påfyllning i butikerna, 

 2) inköp av detaljist/grossist förpackningar vilket sänker inköpspriserna ytterligare 

och 

3) underlättar ompaketering av sexleksakerna.  

 

Ooups centrallager ligger samlokaliserat med företagets kundtjänst och e-handeln i 

Järfälla norr om Stockholm utmed E18 

 

 

4.8 E-HANDEL 

 

Ooups anser att det är strategiskt viktigt att bli uppfattade som en seriös och pålitligt 

traditionellt företag detaljhandelskedja och har därför väntat med e-handel.  
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5 .  LEDNING OCH STYRELSE  
5.1 LEDNING 

Ledningen består idag av tf VD Bengt Fahlstedt, tidigare personalchef i Ooups 

International AB.   

 

5.2 Styrelse 

Bolagets styrelse skall representeras av olika erfarenhetsbakgrunder som kan falla 
bolaget till godo. En ny styrelse är nu under utformande. 

 

5.3 ADVISORY BOARD 

Företagsledning och medlemmarna i Advisery Board är alla aktieägare. De besitter en 

mycket unik kompetens och lång erfarenhet av att professionellt bedriva 

affärsverksamhet i allmänhet och detaljhandel i synnerhet, vilket ger mycket speciella 

konkurrensfördelar. Alla involverade har var och en värdefulla kontaktnät. 

 
En kort presentation: 
F d detaljistchef i Shell-koncernen i Sverige samt f d detaljistchef för Mekonomen 
med ca 140 försäljningsställen i Sverige, Norge och Danmark. Idag VD i 
mediaföretag. 
 
F d marknadschef Norden i McDonalds och med bred internationall erfarenhet från 
snabbmatsbranschen. Idag varumärkeskonsult. 
 
Chefsjurist för internationellt oljebolag. 
 
Marknadschef i mediaföretag. 
 
IT-chef  i mediaföretag. 
 
Butiksetablerare, som tagit fram butikslägen åt ett flertal av de större butikskedjorna i 
landet. 
 
Claudia Santana, web-och lageransvarig i NBK och Madeleine Asp, butikschef i NBK 
 
Jan Nilstadius,f d auktoriserad revisor, f d CFO i börsnoterade Mekonomen. Idag 
ekonomirådgivare och styrelseordförande i flera börsnoterade bolag, främst i bolag är 
Kopparberg Invest AB har intressen. 
 
Juridisk rådgivare är advokaten Thomas Lindwall, Advokatbyrån Lindwall & 
Nordbåge, Stockholm. 
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6 .  R I SKER  
 

 

• Omsättningsutveckling – att vi inte når omsättning enligt plan vilket 

medför försämrad likviditet och att den framtida expansionen sätts i fara.  

 

• Etablering från befintlig detaljhandelskedja/gruppering – att någon/några 

befintliga aktörer verksamma inom detaljhandeln bygger eget koncept (stor 

tillgång till resurser och erfarenhet). 

 

• Utländsk aktör - att någon befintlig utländsk aktör bedömer den svenska 

marknaden som kommersiellt intressant och mogen för etablering.  

 

• Leverantörer – att leverantörer till det tidigare Ooups känner sig osäkra 

med företaget och inte vill leverera, eller kräver förskott vilket går hårt åt 

likviditeten. 

 
 

• Den starka sidan är att Ooups-konceptet har varit i drift, fungerat väl 

avseende butikerna och fått mycket positiv uppmärksamhet av både 

kunder, media och t o m av Svensk Handel. Kedjan nominerades som en av 

tre kandidater till Retail Award 2008. 

 

• Den svaga sidan är att Ooups-varumärket kan ha "solkats ner" i samband 

med konkursen, vilket kan göra att såväl fastighetsägare som leverantörer, 

som förlorat pengar i konkursen, ställer svårhanterliga krav för fortsatt 

affärsrelation, oaktat att ett nytt bolag nu äger varumärket.Detta bedömer vi 

dock som ett övergående problem 

 
 

 



 

  

7 .  EKONOMI  

            
              

              

 

Försäljningsbudget - Nordisk 
Butikskonsult AB (med förlängt RÅ)   

           

              

 
Belopp exkl. moms 

  
År: 

2008-08 -- 2009-
12   

  
År: 2010   

                
    

      
  

      
  

1 Försäljning 
Butik 1 (15 november, 
2008) 

 
+ 3 891     

 
+ 3 600     

 
  Varor och mtrl   

 
- 1 479     38% - 1 368     38% 

  Främmande tjänster   
 
-       

 
-       

 
   Bruttovinst   

 
= 2 412   

 
62% = 2 232   

 
62% 

      
 
      

  
      

        
                 
 

      
  

      
  

2 Försäljning  Butik 2 (1 mars, 2009) 
 
+ 2 736     

 
+ 3 600     

 
  Varor och mtrl   

 
- 1 040     38% - 1 368     38% 

  Främmande tjänster   
 
-       

 
-       

 
  Bruttovinst   

 
= 1 696   

 
62% = 2 232   

 
62% 

      
 
      

  

      
                      

 
      

  

      
  

3 Försäljning 
Butik 3 (15 november, 
2009) 

 
+ 729     

 
+ 3 600     

 
  Varor och mtrl   

 
- 277     38% - 1 368     38% 

  Främmande tjänster   
 
-       

 
-       

 
  Bruttovinst   

 
= 452   

 
62% = 2 232   

 
62% 

      
 
      

  

      
        

                 
  

    
       

4 Försäljning Butik 4 (15 april, 2010) 
 
+       

 
+ 2 533   

  
  Varor och mtrl   

 
-       

 
- 963   

 
38% 

  Främmande tjänster   
 
-       

 
-     

  
  Bruttovinst   

 
=     

  
= 1 570   

 
62% 

      
 
      

  
      

                      
  

    
       

5 Försäljning WEB Shop 
 
+ 948     

 
+ 1 092   

  
  Varor och mtrl   

 
- 332     35% - 415   

 
38% 

  Främmande tjänster   
 
-       

 
-     

  
  Bruttovinst   

 
= 616   

 
65% = 677   

 
62% 

      
 
      

  
      

        
 
      

  
      

  
  Summa försäljning   

 
+ 8 304   

  
+ 14 425   

  
  Summa varor och mtrl   

 
- 3 127   

 
38% - 5 482   

 
38% 

  Summa främmande tjänster 
 
-     

  
-     

  
  Summa bruttovinst   

 
= 5 177   

 
62% = 8 944   

 
62% 
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7.1 ANTAGANDEN 

Till årsskiftet är planen att det skall finnas totalt 2 butiker.  

E-handeln är igång samlokaliserad med centrallagret, försäljning på denna kommer att kräva dels annonsering och/eller 
redaktionell text på våra stora nyhetssajter och i press, det kan antas att öppnandet av butiker på strategiska lägen ä
dessa kommer att bidra till en ökad försäljning på e-handelsplattformen.  

 

Faktisk omsättningsfördelning och täckningsgrad per varugrupp från gamla Ooups 

 

Underkläder 6%  54% 

Spa & Skincare 31%  66% 

Sexleksaker 41%  69% 

Preventivmedel 3%  54% 

Media 4%  52% 

Lite av varje 15%  58% 

Genomsnitt   65% 

 

 

7.2 PATENT OCH VARUMÄRKEN 

NBK äger och har patentskyddat namnet Ooups i Europa samt varumärkesskyddat Ooups logotypen  

och kvisten i logotypen, se nedan: 
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8 .  NUVARANDE ÄGARE  
 

 

 

Tabellen nedan visar ägarfördelningen före nyemissionen.  

 

Aktieägare   Aktier  Procent 
 
Advisery Board    4 000 23,2% 
Evidam Holding Ldt   2 000 11,6% 
Gerpla AB   2 750 15,9% 
Färingsö Konsult AB   2 500 14,5% 
Kopparberg Invest AB   2 780 16,1% 
Övriga  3 230 18,7% 
        
TOTALT   17 260 100,0% 

 

Bolaget avser att ansöka om notering av aktien. 

 

 



 

  



 

  



 

  

 


