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I detta prospekt används definitionen 
”Bredband2”, ”Bredband2 i Skandinavien AB” 
och ”Bolaget” som beteckning för Bredband2 
i Skandinavien AB (publ) (organisations-
nummer 556346-9062) eller, beroende på 
sammanhang, Bredband2 i Skandinavien 
AB (publ) och dess dotterbolag. Med ”Bred-
band2 AB” avses det helägda dotterbolaget 
Bredband 2 AB (organisationsnummer 
556424-8747) och med ”Bredband2 Stock-
holm AB” eller ”Bredband2 Stockholm” det 
helägda dotterbolaget Bredband2 Stockholm 
AB (organisationsnummer 556674-6110). 

Detta prospekt har upprättats i enlighet 
med reglerna i lagen (1991:980) om handel 
med finansiella instrument och Kommis-
sionens Förordning (EG) nr 809/2004. 
Prospektet består av detta dokument som 
innehåller årsredovisning för 2008 samt 
årsredovisningarna för 2007 och 2006 
som införlivas i detta dokument genom 
hänvisning. Årsredovisningarna för 2007 
och 2006 har tidigare inlämnats till och 
registretats hos Finansinspektionen. För det 
fall detta dokument, årsredovisningarna 
och/eller delårsrapporter skulle innehålla 

motstridig information skall detta dokument 
äga företräde.

Prospektet har godkänts och registre-
rats vid Finansinspektionen i enlighet med 
bestämmelserna i 2 kap 25-26 § lagen 
(1991:980) om handel med finansiella 
instrument. Godkännandet och registre-
ringen innebär inte någon garanti från 
Finansinspektionen om att sakuppgifterna i 
prospektet är korrekta eller fullständiga.

Aktierna är inte föremål för handel eller 
ansökan därom i annat land än Sverige. Pro-
spektet får inte distribueras i Kanada, USA 
eller något annat land där distributionen 
kräver ytterligare åtgärder eller strider mot 
regler i sådant land. För prospektet gäller 
svensk rätt. Tvist rörande innehållet i detta 
prospekt eller därmed sammanhängande 
rättsförhållanden skall avgöras av svensk 
domstol exklusivt.

Finansiell rådgivare till Bredband2 i 
Skandinavien AB (publ) är G&W Kapitalför-
valtning AB. Då samtliga uppgifter härrör från 
Bredband2 i Skandinavien AB (publ) friskriver 
sig G&W från allt ansvar mot aktieägare i 
Bredband2 i Skandinavien AB (publ) och avse-

ende andra direkta eller indirekta ekonomiska 
konsekvenser till följd av investerings- eller 
andra beslut som helt eller delvis grundas på 
uppgifterna i detta prospekt.

Detta prospekt innehåller framtidsinriktad 
information som inbegriper antaganden 
rörande framtida marknadsförhållanden, 
verksamhet och resultat. Ord som ”anse”, 
”bedöma”, ”förvänta”, ”förutse”, ”avse”, 
”kan”, ”planera” och andra liknande uttryck 
är avsedda att indikera sådan information. 
Framtidsinriktad information är alltid förenad 
med osäkerhet och gäller endast per den 
dag informationen ges. Även om det är 
styrelsens för Bredband2 i Skandinavien AB 
bedömning att framtidsinriktad information 
i detta prospekt är baserad på rimliga över-
väganden, kan faktiskt utveckling, händelser 
och resultat komma att väsentligen avvika 
från förväntningarna. Den som överväger 
att investera i Bredband2 i Skandinavien AB 
(publ) uppmanas därför att noggrant stude-
ra prospektet, särskilt avsnittet Riskfaktorer. 
De siffror som redovisas i prospektet har i 
vissa fall avrundats, varför summeringar i 
tabellerna inte alltid stämmer.
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erbjudandet i sammandrag
Bakgrund och motiv
Bredband2 i Skandinavien AB (publ) (Bredband2) är nationell leverantör av användarvänliga bredbandstjänster i öppna fiberbaserade 
nät från Malmö i söder till Luleå i norr. Bolaget erbjuder bl.a. kraftfull internetuppkoppling, IP-telefoni och avancerade företagstjänster. 
Bredband2 har på tre år genomgått en radikal förvandling från ett diversifierat bolag till en renodlad nationell bredbandsleverantör 
i främst öppna fibernät.

Emissionen genomförs i syfte att tillföra resurser som behövs för att underlätta Bredband2:s fortsatta utveckling och expansion i enlig-
het med Bolagets strategiska inriktning så att Bolaget ytterligare kan stärka positionen som en ledande leverantör av användarvänliga 
bredbandstjänster i öppna fiberbaserade nätverk. Bredband2 har redan uppnått detta mål när det gäller öppna stadsnät och levererar 
för närvarande tjänster i 94 av Sveriges 152 stadsnät. En del i Bolagets fortsatta utveckling är att även leverera tjänster till privatkunder och 
företag via TeliaSonera Skanova Access fiberbaserade infrastrukturnät.

Det är styrelsens bedömning att Bolagets utveckling och expansion gynnas av den föreslagna nyemissionen. Möjligheten att utnyttja 
nuvarande marknadsplattform i de öppna stadsnäten genom att öka försäljningsansträngningarna såväl inom dessa nät som inom 
Skanovas nät bedöms som stora. Den rådande marknadssituationen kan även öppna för flera lyckade förvärv. Styrelsen anser därför att 
kapitaltillskottet kan stärka Bredband2:s position och konkurrenskraft.

villkor 
n Företrädesrätt En (1) befintlig aktie berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. 
n Emissionskurs 0,08 kronor per aktie
n Avstämningsdag 9 oktober 2009
n Sista dag för handel inkl teckningsrätt 6 oktober 2009
n Teckningstid 14 oktober 2009 – 28 oktober 2009
n Handel med teckningsrätter 14 oktober 2009 – 23 oktober 2009
n Beräknat datum för offentliggörande av utfall 3 november 2009

De erbjudna aktierna i Nyemissionen motsvarar högst 50,0 procent av aktiekapitalet och 50,0 procent av rösterna i Bolaget efter ge-
nomförd emission men före utspädning genom utelöpande teckningsoptioner. Nyemissionen tillför Bolaget högst ca 30,2 MSEK före 
avdrag för emissionskostnader, som beräknas uppgå till ca 1,5 MSEK. Några av Bolagets större aktieägare, ledande befattningsha-
vare och externa investerare har lämnat teckningsförbindelser motsvarande cirka 41 procent av emissionen. Ingen ersättning utgår 
för lämnade teckningsförbindelser.
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Sammanfattning

Om sammanfattningen
Denna sammanfattning gör inte anspråk på att vara fullstän-
dig, utan ska ses som en introduktion till prospektet. Varje 
beslut om att investera i de aktier som erbjuds till teckning 
genom detta prospekt ska grunda sig på en bedömning av 
prospektet i dess helhet. En investerare som väcker talan vid 
domstol med anledning av uppgifterna i ett prospekt kan bli 
tvungen att svara för kostnaderna för översättning av prospek-
tet. En person får göras ansvarig för uppgifter som ingår i eller 
saknas i sammanfattningen eller en översättning av den bara 
om sammanfattningen eller översättningen är vilseledande el-
ler felaktig i förhållande till de andra delarna av prospektet.

detta är Bredband2
Bredband2 i Skandinavien AB (publ) (Bredband2) är nationell 
leverantör av användarvänliga bredbandstjänster i öppna fi-
berbaserade nät från Malmö i söder till Luleå i norr. Bolaget 
erbjuder kraftfull internetuppkoppling, IP-telefoni, avance-
rade företagstjänster med mera.

Bredband2 har på tre år genomgått en radikal förvand-
ling från ett diversifierat bolag till en renodlad nationell 
bredbandsleverantör i främst öppna fibernät. Från 2009 har 
en ökad satsning på försäljning och marknadsföring inletts 
samtidigt som Bolaget fortsätter överväga lämpliga förvärv.

Bolaget har, som tidigare kommunicerats, byggt upp en 
stark marknads- och försäljningsorganisation för fortsatt or-
ganisk expansion. Avsikten är att anställa fler säljare under 
de kommande tolv månaderna för att ytterligare intensifiera 
bearbetningen av presumtiva kunder i öppna nät, ägare av 
slutna nät och inte minst företag.

Strategi och affärsmodell
Bolaget har valt att satsa på segmentet kraftfulla fibernät då 
denna teknik enligt Bolagets uppfattning är nödvändig för att 
klara framtidens krävande medietjänster.  Hittills har de öppna 
stadsnäten varit den främsta basen för Bolagets verksamhet. 
De är byggda med kraftfull fiberteknik och utifrån dessa nät 
kan Bolaget ansluta både fastighetsbestånd och företag. Öpp-
na nät är en affärsmodell som vuxit fram i de svenska stads-
näten, i de stora bostadsföretagen och på sistone även bland 
andra nätoperatörer.

Satsning på marknadsföring och försäljning
Efter två års omstrukturering av Bolaget är organisationen 
nu klar att ta ytterligare ett steg mot en mer aktiv försäljning.  
Satsningen på marknadsföring och försäljning som inletts 
det senaste året riktas mot dels de öppna näten, dels mot slut-
na nät som fortfarande är en intressant marknad samt inte 
minst mot företag. 

Organisation och personal
Moderbolag är Bredband2 i Skandinavien AB (publ). Kon-
cernen har kontor i Umeå, Stockholm och Malmö. (Se vidare 
not 14 i bolagets årsredovisning för 2008 längre ned i detta 
dokument för en fullständig redovisning av Bolagets alla 
dotterbolag och andelar.) Vid utgången av 2008 fanns 43 
anställda varav merparten arbetade inom verksamhetsom-
rådet Drift och Nät.

Marknadsposition och konkurrenter
Bredband2 är största tjänsteleverantör till privatkunder i öpp-
na stadsnät, en position som stärktes genom förvärvet av Ada-
mos kundstock som införlivades i Bolagets verksamhet från 1 
januari 2009. När både öppna och exklusiva nät räknas sam-
man är Bredband2 den näst största leverantören.  

Den leverantör som mest liknar Bredband2 vad gäller 
utbud och kundstruktur är Bahnhof, näst största leverantör 
i öppna stadsnät. Några väsentligt mindre aktörer med natio-
nella ambitioner är Blixtvik, Ephone och Alltele. Därutöver 
finns en lång rad lokala och regionala operatörer i både stads-
nät och i exklusiva nät. 

Kunder
Kundstocken uppgick per den 30 juni 2009 till 80 105 bred-
bandskunder. 85 procent av abonnenterna har bredband via fi-
beranslutning. Störst andel är privatkunder i öppna nät följt av 
privatkunder i exklusiva nät och därefter företagskunder. Till 
det kan läggas ett betydande antal kunder med tilläggstjäns-
ter som t.ex. IP-telefoni, IP-TV och säkerhetstjänster.  Under 
andra kvartalet 2009 har Bolaget genomfört ett antal admi-
nistrativa förändringar som påverkat kundstocken men som 
höjt lönsamheten. Dessa sedan de tidigare planerade föränd-
ringarna stärker resultatet samt förbättrar kassaflödet trots att 
antalet kunder minskade något under andra kvartalet. 

Framtidsutsikter
Bredband2 ser fortsatt stora möjligheter att stärka Bolagets 
position som en ledande operatör i fibernät. Det kan ske både 
genom förvärv och genom organisk tillväxt. På förvärvssidan 
förväntas marknaden genomgå en konsolidering bland främst 
mindre aktörer. Bredband2s starka position skapar möjlighe-
ter för Bolaget att ta aktiv del i denna omvandling och den 
förestående nyemissionen ska ses i detta sammanhang.

Från bredband till fiber
Bredbandsmarknaden har vuxit snabbt de senaste åren. 
Sverige är ett av de länder i världen med högst andel aktiva 
internetanvändare och ligger dessutom i täten vad gäller till-
gången på bredband. Samtidigt går marknaden in i en mätt-
nadsfas och antalet bredbandsuppkopplingar väntas under 
2009 endast växa måttligt.  Fiberbaserade uppkopplingar 
väntas däremot fortsätta växa snabbt. 

Stadsnät – en unik svensk tillgång
Stadsnäten, som vanligen ägs av kommuner och kommuna-
la energibolag, växer och täcker successivt en allt större del 
av landets befolkning. 152 stadsnät svarar sammantaget för 
cirka en fjärdedel av all fibernätsanslutning i Sverige. När-
mare en miljon svenska hushåll var anslutna vid utgången 
av 2008  varav drygt hälften via fiber. 

Stadsnäten fyller enligt PTS ”en allt viktigare samhälls-
funktion” och därför har myndigheten inlett en tillsyn av ope-
ratörerna så att de uppfyller bestämmelser om god funktion 
och teknisk säkerhet. En mycket snabb utveckling pågår med 
att koppla samman många kommunala nät i stora strukturer. 
Fortfarande återstår ett mindre antal stadsnät som erbjuder 
egna tjänster men dessa minskar successivt i antal. I Sveri-
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ge har under några år diskuterats ett lagförslag som skulle 
innebära att stadsnäten tvingas upphöra med egen tjänste-
verksamhet och endast leverera access till Internet.  

Skanova – nytt avtal 2009
Under våren 2009 tecknades ett nytt avtal med TeliaSonera 
Skanova Access som ger Bredband2 tillgång till TeliaSoneras 
infrastrukturbolags nät på konkurrenskraftiga villkor. Skano-
va är en renodlad nätoperatör med Sveriges i särklass största 
kommunikationsnät. Det erbjuds till telekomföretag som Te-
liaSonera och en lång rad andra tjänsteleverantörer, däribland 
Bredband2. Med det nya avtalet är Skanova vid sidan av Stads-
näten en viktig plattform för Bredband2:s expansion de när-
maste åren.

Olika teknik en konkurrensfördel
Bolaget har byggt upp gedigen erfarenhet av att ansluta 
nät byggda med olika standarder och med varierande tek-
nik. Det kommer väl till pass i takt med att allt fler stadsnät 
och bostadsföretag öppnar sina nät för konkurrens. Idag har 
Bredband2 en infrastruktur och en kompetens som gör det 

möjligt att i de flesta fall ansluta nya nät och nya abonnen-
ter till låga kostnader, trots att den tekniska miljön kan se 
mycket olika ut. 

riskfaktorer
Investeringar i aktier eller aktierelaterade värdepapper är 
förenade med risktagande. Ett antal faktorer påverkar och 
kan komma att påverka verksamheten i Bredband2. Risker 
består både i sådana faktorer som är direkt, indirekt el-
ler icke relaterade till Bolaget och dess verksamhet. Till de 
verksamhetsrelaterade riskerna hör bland andra tekniska 
problem, verksamhetens beroende av nyckelpersoner, exis-
terande och nya partners, direkt konkurrens, väletablerade 
marknadsaktörer, förmågan hos medarbetare och ledning 
att uppnå gynnsamma kommersiella och/eller tekniska re-
sultat, risken för valutakursförändringar, eventuella framtida 
beroenden av patent, den framtida marknadsutvecklingen, 
likviditeten i aktien, risker vid eventuella företagsförvärv 
samt eventuella framtida kapitaliseringsbehov. Presumtiva 
investerare uppmanas att i sin helhet noggrant läsa bl.a. av-
snittet ”Riskfaktorer” i detta prospekt. 

(Belopp i TSeK) jan-jun 2009 2008 2007 2006

Rörelsens intäkter 87 064 123 299 99 876 72 812

Totala kostnader -86 116 -123 638 -116 856 -76 948

Resultat före avskrivningar 
och finansiella poster 948 -339 -16 980 -4 136

Avskrivningar och nedskrivningar -1 376 -1 618 -4 216 -9 404

Rörelseresultat -428 -1 957 -21 196 -13 540

Finansnetto -712 -283 -68 360 30 011

Resultat efter finansnetto -1 140 -2 240 -89 556 16 471

Koncernens resultaträkningar i sammandrag

(Belopp i TSeK) 2009-06-30 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar 101 737 95 798 62 646 84 950

Omsättningstillgångar 61 399 54 728 38 687 83 532

Summa tillgångar 163 136 150 526 101 333 168 482

 

Skulder och eget kapital

Eget kapital 45 139 43 278 40 518 130 112

Avsättningar 0 622 9 325 20 500

Långfristiga skulder 13 997 26 514 3 375 0

Kortfristiga skulder 104 000 80 112 48 115 17 870

Summa skulder och eget kapital 163 136 150 526 101 333 168 482

Koncernens balansräkningar i sammandrag
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(Belopp i TSeK) jan-jun 2009 2008 2007 2006

Kassaflöde från den 
löpande verksamheten  -386 -9 325 -26 663 -4 031

Förändringar av rörelsekapital  10 589 9 542 14 203 -25 567

kassaflöde från 
investeringsverksamheten  -4 436 -37 762 -15 769 -19 909

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten -1 389 20 917 29 815 56 236

Periodens kassaflöde 4 378 -16 628 1 585 6 729

Likvida medel vid periodens början 1 869 18 498 16 913 10 184

Likvida medel vid periodens slut 6 247 1 869 18 498 16 913

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag

Pågående tvister
En skiljeprocess mot Bredband2 AB samt en domstolspro-
cess mot Bredband2 i Skandinavien AB (publ) innebär ris-
ker för bolagen. Rättsliga tvister innebär i sig risker för såväl 
förlust av målen som kostnader för ombud och - vid skiljeför-
farande - skiljenämnden. Styrelsen bedömer att Bredband2 i 
Skandinavien AB (publ) har goda möjligheter till framgång i 
tvisten avseende den ekonomiskt mest betydelsefulla tvis-

tefrågan – kraven på framtida licensavgifter. Styrelsen be-
dömer att utgången av skiljeprocessen gentemot Bredband2 
AB är osäker och det finns enligt styrelsens uppfattning en 
risk för att skiljeförfarandet kommer att utmynna i att Bred-
band2 AB förpliktas att betala en del av det belopp som yr-
kats i skiljeprocessen. Se vidare nedan under avsnittet Le-
gala frågor och övrig information (sid 30).
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Bredband2:s verksamhet påverkas av ett antal faktorer 
vars effekter på Bolagets resultat och finansiella ställning 
kan påverkas i varierande grad. Vid en bedömning av 
Bredband2:s framtida utveckling är det av vikt att beakta 
ett antal riskfaktorer. Nedan beskrivs, utan inbördes rang-
ordning, och utan anspråk på att vara heltäckande, några 
av de riskfaktorer och viktiga förhållanden som bedöms ha 
betydelse för Bolagets framtida utveckling. Riskerna som 
beskrivs nedan är inte de enda risker som Bolaget och dess 
aktieägare står inför utan en samlad utvärdering måste 
även innefatta övrig information i prospektet samt en all-
män omvärldsbedömning. 

Beroende av nätägare
Bredband2 erbjuder tjänster i främst öppna nät som ägs av 
nätoperatörer som stadsnät, bostadsbolag med flera. Tillgång 
till nät som drivs med en öppen affärsmodell är därför vitalt 
för Bolaget och dess framtid. Öppenhet innebär att tjänste-
leverantörer kan konkurrera på icke diskriminerande villkor  
i näten. Vad som talar för att dessa nätägare bibehåller en 
öppen affärsmodell är dels att det gynnar slutkunderna som 
därigenom får större valfrihet, vilket i sin tur genererar ökad 
trafik och därmed ökade intäkter för nätägarna, dels att EU 
och därmed svensk lag och svenska myndigheter ställer allt 
hårdare krav på öppenhet.

Tidigare sågs det som en stor risk att flera av stadsnäten 
skulle komma att säljas till nätoperatörer av slutna nät som 
stänger ute fristående tjänsteleverantörer. Några av näten 
har också sålts men EU-krav i förening med att de små nä-
ten i snabb takt knyts upp i regionala samarbeten minskar 
denna risk.

Ytterligare en betydande nätägare som Bolaget utnyttjar 
är TeliaSonera Skanova Access med ett riksomfattande nät 
för distribution av tjänster. Det är ytterligare en plattform för 
framtida expansion och Bolaget är i detta nät beroende av att 
Skanova verkar helt konkurrensneutralt.  

Beroende av underleverantörer
Bredband2 erbjuder tjänster som IP-TV, säkerhetslösningar 
och support via underleverantörer. Inom IP-TV har Bolaget 
avtal med två leverantörer och vad gäller andra tjänster finns 
flera alternativ på marknaden. Detta minimerar riskerna på 
längre sikt men kan åstadkomma avbräck på kort sikt i form 
av uppsagda kundavtal om underleverantörernas produkter 
och tjänster inte fungerar. 

Tekniska risker
Verksamheten är beroende av att kunderna kan erbju-
das en mycket hög tillgänglighet till Internet och övriga 
tjänster. Detta ställer krav på Bolagets egna system och på 
nätoperatörerna nät och system. I vissa fall leds trafiken 
genom två eller flera nät som Bolaget inte har en egen kon-
troll över. Längre perioder av driftsstörningar i Bolagets 
egna system eller operatörers nät kan bidra till uppsagda 
kundavtal.

Bredband2 minskar riskerna i de egna systemen genom 
en väl genomtänkt säkerhetsstrategi vad gäller redundans, 
backup och övervakning och minskar riskerna i beroendet 

av nätoperatörer genom att samarbeta med aktörer med god 
renommé och hög teknisk standard.

Bredband2 satsar främst på tjänster i höghastighetsför-
bindelser i fiberbaserade nät. Även om marknadens aktörer 
är helt eniga om att dessa krävs för att kunna leverera framti-
dens tjänster finns risk att nya innovationer presenteras som 
gör att det gamla telefonnätet (ADSL) eller andra accessfor-
mer kan komma att konkurrera med fibernät.  

Politiska och legala risker
Marknaden för telekommunikation är i Sverige underställd 
EU:s direktiv och den nationella lagstiftning som implemen-
terar dessa direktiv. I Sverige regleras marknaden av Post- 
och telestyrelsen, PTS, som också ansvarar för tillsynen av 
operatörer och andra aktörer som erbjuder elektronisk kom-
munikation. 

Det finns inga garantier att lagar, regler och regeltillämp-
ning inte kan komma att förändras med påverkan på Bola-
gets verksamhet vad gäller inriktning och omfattning som 
följd, vilket i sin tur kan påverka intäkter och resultat.

risker förknippade med pågående tvister
En skiljeprocess mot Bredband2 AB samt en domstolspro-
cess mot Bredband2 i Skandinavien AB (publ) innebär ris-
ker för bolagen. Rättsliga tvister innebär i sig risker för såväl 
förlust av målen som kostnader för ombud och - vid skiljeför-
farande - skiljenämnden. Styrelsen bedömer att Bredband2 i 
Skandinavien AB (publ) har goda möjligheter till framgång 
i tvisten avseende den ekonomiskt mest betydelsefulla tvis-
tefrågan – kraven på framtida licensavgifter. Styrelsen bedö-
mer att utgången av skiljeprocessen gentemot Bredband2 
AB är osäker och det finns enligt styrelsens uppfattning en 
risk för att skiljeförfarandet kommer att utmynna i att Bred-
band2 AB förpliktas att betala en del av det belopp som yr-
kats i skiljeprocessen. 

Labs2:s krav i skiljeförfarandet uppgår till ca 11 Mkr (6 + 
5 Mkr) plus räntor och kostnader. Bredband2s inställning är 
att Labs2 i och för sig är berättigat till tilläggsköpeskillingen 
om 6 Mkr men bara delvis till anspråken på ersättning för 
leasingkostnader om ca 5 Mkr. Bredband2 anser sig ha mot-
krav som överstiger det sammanlagda beloppet av Labs2:s 
krav. Tvisten bedöms bli avgjord av skiljenämnden inom 12 
månader. Labs2:s krav på framtida licensavgifter i tvisten i 
allmän domstol uppgår till ca 40 Mkr plus räntor och kostna-
der. Bredband2 anser att Labs2:s krav saknar rättslig grund. 
Tvisten bedöms inte vara slutligt avgjord inom 2 år. 

Se vidare nedan under avsnittet Legala frågor och övrig 
information (sid 30).

Konkurrenter
Bredband2 erbjuder bredbandstjänster i främst öppna nät. 
Det är Bolagets bedömning att man i detta segment har en 
position som ledande leverantör. Effektiva system och gedi-
gen erfarenhet har gjort det möjligt att enkelt att hantera en 
geografiskt spridd kundstruktur med skiftande behov och 
med olika tekniska lösningar. Nya stadsnät, bostadsfastig-
heter och företag kan därför snabbt och vanligen till låga 
kostnader integreras i Bolagets infrastruktur. 

riskfaktorer
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Den heterogena strukturen har medfört att stora aktörer som 
telekombolag tvekat att ge sig in i detta segment. I takt med 
att den öppna affärsmodellen vinner mark, samt att stadsnät 
och bostadsnät inleder tekniska samarbeten, kan intresset 
för att ge sig in i det heterogena öppna segmentet öka bland 
de stora aktörerna med större finansiella och industriella re-
surser till sitt förfogande än Bredband2. Samtidigt finns ett 
antal mindre tjänsteoperatörer på lokal och regional nivå 
som kan komma att försvara sina respektive positioner ge-
nom prisjusteringar. Det kan inte uteslutas att en ökad kon-
kurrens kan leda till minskade marknadsandelar och sämre 
lönsamhet för Bolaget.

Medarbetare
Bredband2:s verksamhet är beroende av förmågan att re-
krytera, utveckla och behålla kvalificerade medarbetare. 
Inom kommunikationsbranschen är efterfrågan på erfarna 
medarbetare stor över en konjunkturcykel och kan komma 
att öka ytterligare i framtiden. Om en eller flera nyckelperso-
ner lämnar Bredband2 skulle det kunna ha negativ inverkan 
på intäkter och resultat. En strukturerad personalpolitik där 
medarbetare får utrymme att utvecklas har dock hittills bi-
dragit till en låg personalomsättning och att Bolaget kunnat 
rekrytera och behålla kompetenta medarbetare. 

Arbetsrättsliga relationer
Bredband2 anser sig ha goda relationer med personalen och 
har inte varit utsatt för strejker eller liknande som väsentligt 
påverkat Bolagets verksamhet. Det kan dock inte uteslutas 
att Bredband2 i framtiden drabbas av arbetsrättsliga konflik-
ter som resulterar i väsentliga negativa effekter på Bolagets 
verksamhet och finansiella ställning.

Intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov
Det kan inte garanteras att Bolaget kommer att generera till-
räckliga medel för att finansiera den fortsatta verksamheten. 
Det kan inte uteslutas att Bolaget även i framtiden måste 
söka nytt externt kapital. Det kan inte heller garanteras att 
nytt kapital kan anskaffas på, för befintliga aktieägare, för-
delaktiga villkor. Bolagets marknadsvärde och framtidsut-
sikter kan därigenom påverkas i negativ riktning. I det fall 
möjligheter till tillväxt uppstår, antingen genom strategiska 
förvärv eller via organisk tillväxt, kan Bredband2 behöva an-
skaffa ytterligare kapital. 

Osäkerhet rörande den framtida marknadsutvecklingen
Det är styrelsens bedömning att Bredband2 är verksamt på 
en marknad som förväntas uppvisa fortsatt tillväxt och goda 
intjäningsmöjligheter under de kommande åren. Det kan 
dock inte uteslutas att marknaden utvecklas i en för Bolaget 
ofördelaktig riktning på grund av förändrade makroekono-
miska faktorer, teknisk utveckling, nya regelverk eller andra 
opåverkbara omvärldsfaktorer. 

risker associerade med företagsförvärv
Förvärv av företag eller rörelser kan vara ett sätt att uppnå  
kommersiella mål. Det föreligger dock alltid en risk att fö-
retagsförvärv inte ger förväntade effekter, vilket tillfälligt 

eller långvarigt kan hämma Bolagets utvecklingstakt samt 
inverka negativt på Bolagets framtidsutsikter, finansiella 
ställning och likviditet.

risker förenade med aktierna 
Bredband2:s aktie handlas på Nasdaq OMX First North och 
har periodvis uppvisat en begränsad likviditet. Det går inte 
att förutsäga huruvida investerarnas intresse för Bolaget 
kommer att leda till en substantiell handel framöver. Samti-
digt föreligger det en risk att aktien inte kommer att omsät-
tas dagligen och att avståndet mellan köp- och säljkurs kan 
komma att vara stort. Aktiens marknadspris kan komma att 
avvika avsevärt från teckningskursen. Det finns ingen ga-
ranti för att aktier i Bredband2 kan säljas till en för innehava-
ren acceptabel kurs vid varje given tidpunkt. 

Emissionen är genom skriftliga teckningsförbindelser 
säkerställd till cirka 41 procent. Bredband2 har dock inte er-
hållit eller begärt bankmässig säkerhet för det säkerställda 
beloppet. Det finns en risk att de som undertecknat teck-
ningsförbindelser inte uppfyller sitt åtagande.
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Bakgrund och motiv
Bredband2 i Skandinavien AB (publ) (Bredband2) är nationell 
leverantör av användarvänliga bredbandstjänster i öppna fi-
berbaserade nät från Malmö i söder till Luleå i norr. Bolaget er-
bjuder bl.a. kraftfull internetuppkoppling, IP-telefoni och avan-
cerade företagstjänster. Bredband2 har på tre år genomgått en 
radikal förvandling från ett diversifierat bolag till en renodlad 
nationell bredbandsleverantör i främst öppna fibernät.

Den i detta prospekt beskrivna nyemissionen genom-
förs i syfte att tillföra resurser som behövs för att underlätta 
Bredband2:s fortsatta utveckling och expansion. Bolaget har 
som mål att bli den största leverantören av användarvänliga 
bredbandstjänster i öppna fiberbaserade nätverk. Bredband2 
har redan uppnått detta mål när det gäller öppna stadsnät och 
levererar för närvarande tjänster i 94 av Sveriges 152 stads-
nät. En del i Bolagets fortsatta utveckling är att även leverera 
tjänster till privatkunder och företag via TeliaSonera Skanova 
Access fiberbaserade infrastrukturnät.

Genom en stärkt försäljningsorganisation avser Bred-
band2 att intensifiera marknadsbearbetningen av företag, 
bostadsbolag och bostadsrättsföreningar, samt öka merför-
säljningen av tjänster till befintliga kunder. 

Bredband2 avser också att utnyttja uppkommande möj-
ligheter till förvärv av mindre och medelstora aktörer i det 
egna marknadssegmentet. 

Emissionslikvidens huvudsakliga planerade använd-
ning ser ut som följer:

Ökade försäljnings- och marknadsaktiviteter samt möjliga förvärv 21,0 Mkr 

Ytterligare utveckling av verksamheten  5,0 Mkr

Investeringar i fortsatt systemutveckling 2,5 Mkr

Emissionskostnader 1,5 Mkr

Totalt 30,0 Mkr

Bolagets uppfattning är att fiberbaserade nätverk är framti-
den i bredbandsanslutningar då denna teknik är nödvändig 
för möjligheten att fullt ut använda krävande medietjänster. 
Fiberbaserade uppkopplingar väntas därför fortsätta växa 
snabbt. Hittills har de öppna stadsnäten varit den främsta 
basen för Bolagets verksamhet. De är byggda med kraftull 
fiberteknik och utifrån dessa nät kan Bolaget ansluta både 
fastighetsbestånd och företag. 

Bredband2 har som största tjänsteleverantör till privat-
kunder i öppna stadsnät nu etablerat en plattform, infra-
struktur och kompetens som gör det möjligt att ansluta nya 
nät och nya abonnenter till låga kostnader, trots att den tek-
niska miljön kan se mycket olika ut. Detta gör att Breband2s 
möjligheter att generera tillväxt och resultat organiskt och 
via förvärv är gynnsamma.

Styrelsens bedömning
Styrelsen bedömer att vart och ett av de ovan angivna expan-
siva strävandena ställer ett ökat krav på eget kapital, vilket 
krav bör tillgodoses genom kapitaltillskott från i första hand 
de nuvarande aktieägarna. Det är styrelsens bedömning att 
Bolagets utveckling och expansion gynnas av den föreslagna 
nyemissionen. Möjligheten att utnyttja nuvarande marknads-

plattform i de öppna stadsnäten genom att öka försäljnings-
ansträngningarna såväl inom dessa nät som inom Skanovas 
nät bedöms som stora. Den rådande marknadssituationen kan 
även öppna för flera lyckade förvärv. Styrelsen anser därför att 
kapitaltillskottet kan stärka Bredband2:s position och konkur-
renskraft.

emissionen
Den extra bolagsstämman den 29 september 2009 har, på 
förslag från styrelsen, beslutat att, med företrädesrätt för be-
fintliga aktieägare, genomföra en nyemission av aktier. Bo-
lagets aktieägare erbjuds att för varje en (1) befintlig aktie 
teckna en (1) ny aktie till en kurs om 0,08 kronor. Nyemis-
sionen omfattar högst 377 412 989 aktier vilket innebär att 
aktiekapitalet ökar med högst 9 435 324,725 kronor till totalt 
högst ca 18 870 649,45 kronor. 

De erbjudna aktierna i Nyemissionen motsvarar 50 pro-
cent av aktiekapitalet och 50 procent av rösterna i Bolaget ef-
ter genomförd nyemission men före utspädning genom ute-
löpande teckningsoptioner. Fulltecknas emissionen tillförs 
Bolaget ca 30,2 MSEK före avdrag för emissionskostnader, 
som beräknas uppgå till ca 1,5 MSEK. Teckning sker under 
perioden 14 oktober – 28 oktober 2009. Styrelsen äger dock 
rätt att förlänga teckningstiden.

Teckningskursen har arbetats fram i samråd med Bola-
gets rådgivare. Ett antal faktorer har då beaktats, som bl.a. 
aktuell kurs på aktien vid beslutstillfället, rådande mark-
nadsläge, allmänna tendenser på finansmarknaderna, möj-
ligheten att erhålla teckningsförbindelser från större aktieä-
gare samt vilka förutsättningarna är för att framgångsrikt 
kunna genomföra nyemissionen.

Teckningsförbindelser
Några av Bredband2:s större aktieägare, ledande befatt-
ningshavare och externa investerare har lämnat tecknings-
förbindelser motsvarande cirka 41 procent av emissionen. 
Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser.

Prospektet
Detta prospekt har upprättats med anledning av nyemis-
sionen och utgörs av denna handling som innehåller årsre-
dovisning för 2008, delårsrapport för perioden januari t.o.m. 
juni 2009 samt årsredovisningarna för 2007 och 2006 som 
införlivas i detta dokument genom hänvisning. Årsredovis-
ningarna för 2007 och 2006 har tidigare inlämnats till och 
registretats hos Finansinspektionen. 

Styrelsen för Bredband2 i Skandinavien AB (publ) är 
ansvarig för informationen i detta prospekt. Härmed för-
säkras att alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för 
att säkerställa att uppgifterna i prospektet, såvitt Bolagets 
styrelse vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena 
och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka 
dess innebörd.

Stockholm i oktober 2009
Bredband2 i Skandinavien AB (publ)
Styrelsen

erbjudandet
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Inbjudan till teckning i företrädesemission
Härmed inbjuds aktieägarna i Bredband2 i Skandinavien 
AB (publ), i enlighet med villkoren i detta prospekt, att för 
varje per avstämningsdagen den 9 oktober 2009 innehavd 
aktie i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) teckna en (1) 
nyemitterad aktie till kursen 0,08 kronor. Företrädesemis-
sionen, omfattande högst 377 412 989 st. aktier, har beslutats 
av en extra bolagsstämma i Bredband2 i Skandinavien AB 
(publ) den 29 september 2009. 

Företrädesrätt till teckning 
Den som på avstämningsdagen den 9 oktober 2009 är ak-
tieägare i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) (”Bolaget”) 
äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget. 

Teckningsrätter 
Aktieägare i Bolaget erhåller för varje (1) innehavd aktie en 
(1) teckningsrätt. Det krävs en (1) teckningsrätt för att teckna 
en (1) nyemitterad aktie.

Teckningskurs 
Teckningskursen är 0,08 kronor per aktie. Courtage utgår ej.  

Avstämningsdag 
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB/VPC för rätt till 
deltagande i emissionen är den 9 oktober 2009. Sista dag för 
handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i emissionen 
är den 6 oktober 2009. Första dag för handel i Bolagets aktie 
utan rätt till deltagande i emissionen är den 7 oktober 2009. 

Teckningstid 
Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske un-
der tiden från och med den 14 oktober 2009 till och med den 
28 oktober 2009. Efter teckningstidens utgång blir outnytt-
jade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. 
Outnyttjade teckningsrätter bokas bort från respektive ak-
tieägares VP-konto utan avisering från Euroclear Sweden 
AB/VPC. Styrelsen äger dock rätt att förlänga teckningsti-
den. Ett sådant beslut om att förlänga teckningstiden kan fat-
tas fram till och med sista dag för teckning. Erbjudandet kan 
däremot inte dras tillbaka eller tillfälligt dras in.

Handel med teckningsrätter 
Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq 
OMX First North under perioden från och med den 14 ok-
tober 2009 till och med den 23 oktober 2009. Värdepappers-
institut med erforderliga tillstånd handlägger förmedling av 
köp och försäljning av teckningsrätter. Den som önskar köpa 
eller sälja teckningsrätter ska därför vända sig till sin bank 
eller fondkommissionär. 

emissionsredovisning och anmälningssedlar 
Direktregistrerade aktieägare 
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på av-
stämningsdagen den 9 oktober 2009 är registrerade i den av 
Euroclear Sweden AB/VPC för Bolagets räkning förda ak-
tieboken, erhåller informationsmaterial, förtryckt emissions-
redovisning med vidhängande inbetalningsavi och särskild 

anmälningssedel från Euroclear Sweden AB/VPC. Informa-
tionsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på Bolagets 
hemsida (www.bredband2.se), Aqurat Fondkommission AB:s 
hemsida (www.aqurat.se) samt G&W Kapitalförvaltning AB:s 
hemsida (www.gwkapital.se) för nerladdning. I det fall infor-
mationsmaterialet önskas skickat i utskrivet format erhålls 
det från Bolaget på begäran. Av den förtryckta emissionsre-
dovisningen framgår bland annat erhållna teckningsrätter. 
Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken sär-
skilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller 
inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. 
VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på 
aktieägares VP-konto utsändes ej. 

Förvaltarregistrerade aktieägare 
Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarre-
gistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller informa-
tionsmaterial samt anmälningssedel för teckning utan före-
träde. Teckning och betalning ska då istället ske i enlighet 
med anvisningar från respektive förvaltare. 

Teckning med stöd av företrädesrätt 
Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samti-
dig kontant betalning senast den 28 oktober 2009. Teckning 
genom betalning ska göras antingen med den med emis-
sionsredovisningen utsända, förtryckta inbetalningsavin el-
ler med den inbetalningsavi som är fogad till den särskilda 
anmälningssedeln enligt följande alternativ: 

1) Inbetalningsavi 
I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna tecknings-
rätter utnyttjas för teckning ska endast den förtryckta inbe-
talningsavin användas som underlag för teckning genom 
kontant betalning. Särskild anmälningssedel ska då ej an-
vändas. Observera att teckning är bindande. 

2) Särskild anmälningssedel 
I de fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras, eller ett 
annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den för-
tryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, ska 
den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för 
teckning genom kontant betalning. Aktieägaren ska på an-
mälningssedeln under rubriken Anmälan 1, uppge det antal 
aktier som denne tecknar sig för och på inbetalningsavin 
fylla i det belopp som ska betalas. Betalning sker således 
genom utnyttjande av inbetalningsavin. Ofullständig eller 
felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan 
avseende. 

Särskild anmälningssedel kan erhållas från Aqurat Fond-
kommission AB på nedanstående telefonnummer. Ifylld an-
mälningssedel ska i samband med betalning skickas eller 
lämnas på nedanstående adress och vara Aqurat Fondkom-
mission AB tillhanda senast klockan 16:00 den 28 oktober 
2009. Observera att teckning är bindande. 
Bredband2 i Skandinavien AB (publ)
c/o Aqurat Fondkommission AB
Box 702, 182 17 Danderyd
Telefon: 08 - 544 987 55  Fax: 08 - 544 987 59 

villkor och anvisningar
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Teckning utan företrädesrätt
För det fall samtliga teckningsrätter inte utnyttjas äger sty-
relsen rätt att inom ramen för emissionens högsta belopp be-
sluta om tilldelning av de aktier som tecknats utan företrä-
desrätt. Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske under 
samma tidsperiod som teckning med företrädesrätt. Styrel-
sen äger dock rätt att förlänga tiden för teckning och betal-
ning för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

Intresseanmälan om att förvärva aktier utan företrädes-
rätt kan göras på anmälningssedeln utan företrädesrätt som 
medföljer emissionsredovisningen. Anmälningssedeln ska 
vara Aqurat Fondkommission AB tillhanda senast kl. 16:00 
den 28 oktober 2009. Denna anmälan är bindande. Besked 
om eventuell tilldelning av aktier utan företrädesrätt lämnas 
genom utskick av avräkningsnota vilken ska betalas i enlig-
het med anvisningarna på denna. Något meddelande utgår 
inte till dem som inte erhållit tilldelning.

Tilldelning
Teckning med subsidiär företrädesrätt
Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska er-
bjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär före-
trädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den 
teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna 
fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antalet 
aktier de förut äger i Bolaget. I den mån detta inte kan ske 
vad avser vissa aktier, sker fördelning genom lottning. Teck-
ning med subsidiär företrädesrätt ska ske på för ändamålet 
framtagen blankett, vilken kan beställas från Bolaget eller 
Aqurat Fondkommission AB. 

Teckning utan företrädesrätt
För det fall samtliga teckningsrätter inte utnyttjas genom 
teckning med primär eller subsidiär företrädesrätt, äger sty-
relsen rätt att inom ramen för emissionens högsta belopp be-
stämma om tilldelning av nyemitterade aktier till dem som 
tecknat aktier utan företrädesrätt att fördelas mellan dem i 
förhållande till tecknat belopp. Besked om eventuell tilldel-
ning av aktier utan företrädesrätt lämnas genom utskick av 
avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet med anvisning-
arna på denna. Utskick av avräkningsnotor beräknas ske tre 
dagar efter teckningstidens utgång. Något meddelande ut-
går inte till dem som inte erhållit tilldelning.

Aktieägare bosatta i utlandet 
Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare 
bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Aus-
tralien) och vilka äger rätt att teckna aktier i nyemissionen, 
kan vända sig till Aqurat Fondkommission AB på telefon en-
ligt ovan för information om teckning och betalning. 

Betald tecknad aktie (BTA) 
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear Swe-
den AB/VPC så snart detta kan ske, vilket normalt innebär 
några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller teckna-
ren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda 
tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. Teck-
nade aktier är bokförda som BTA på VP-kontot tills nyemis-

sionen blivit registrerad hos Bolagsverket. 

Handel i BTA 
Handel i BTA kommer att ske på Nasdaq OMX First North 
från den 14 oktober 2009 till och med att emissionen regist-
rerats hos Bolagsverket. 

Leverans av aktier 
Så snart emissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräk-
nas ske under november månad 2009, ombokas BTA till aktier 
utan särskild avisering från Euroclear Sweden AB/VPC. 

Utdelning 
Alla aktier har lika rätt till utdelning. De nya aktierna medför 
rätt till vinstutdelning första gången på den avstämnings-
dag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemis-
sionen har registrerats hos Bolagsverket.

Handel på nasdaq OMX First north
Aktierna i Bolaget är upptagna till handel på Nasdaq OMX 
First North. Avsikten är att aktierna som emitteras i nyemis-
sionen tas upp till handel omedelbart efter registrering av 
nyemissionen. Information om när handeln i de nya aktierna 
inleds, kommer att lämnas via ett pressmeddelande innan 
handeln påbörjas. 

Offentliggörande av utfallet i emissionen 
Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats den 28 ok-
tober 2009 (eller senare om teckningstiden förlängs), kom-
mer Bolaget att offentliggöra utfallet av emissionen. Offent-
liggörande kommer att ske genom pressmeddelande och 
finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.

Förlängning av erbjudandet
Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teck-
ningstiden för erbjudandet. 

Övrigt
G&W Kapitalförvaltning är finansiell rådgivare åt Bolaget 
i samband med Erbjudandet, och samarbetar härvid med 
Aqurat Fondkommission AB, som är emissionsinstitut. 

Det har inte förekommit några offentliga uppköpserbju-
danden i fråga om Bolagets aktier under det innevarande el-
ler det föregående räkenskapsåret. Erbjudandet innefattar ej 
någon övertilldelningsoption eller s.k. Greenshoe option. 

Anmälan är bindande. Ofullständig eller felaktigt ifylld 
anmälningssedel kan komma lämnas utan avseende. En-
dast en anmälningssedel per köpare får insändas. Lämnas 
fler tecknigsedlar in av samme tecknare beaktas endast den 
senast inlämnade som lämnats in inom ramen för tecknings-
tiden. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på anmäl-
ningsedeln förtryckta texten.
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vd har ordet

Vi har nu arbetat i tre år med att stöpa om 
Bredband2 - från ett diversifierat bolag 
med flera verksamheter, till en ren-
odlad nationell bredbandsleveran-
tör i främst öppna fibernät. Idag 
kan vi konstatera att vi valt rätt 
strategi. 

Det centrala i vår strategi är 
att vi nu nästan uteslutande satsar 
på fiberbaserade nätverk för att le-
verera våra tjänster. Detta val ba-
serar vi i första hand på vår upp-
fattning att fiberbaserade nätverk 
är och kommer att vara framtiden 
inom bredbandsförbindelser,

Detta sammanfaller också med 
en annan betydande trend i mark-
naden som gynnar Bredband2, näm-
ligen att både nationella aktörer som 
TeliaSonera Skanova Acess AB och 
merparten av de offentligägda regionala 
stadsnäten har valt en öppen affärsmo-
dell. Det innebär att de släpper in tjäns-
televerantörer som Bredband2 på konkur-
rensneutrala villkor i sina fibernät. 

Vi finns redan i 94 av dessa stadsnät 
från Malmö i söder till Luleå i norr. I snabb 
takt anammar allt fler av de övriga 58 stads-
nät som är medlemmar i Svenska Stadsnäts-
föreningen en öppen affärsmodell. 

Den i detta prospekt beskrivna emissio-
nen genomför vi i syfte att tillföra de resur-
ser som vi ser som nödvändiga för att under-
lätta Bredband2:s fortsatta utveckling och 
expansion. 

Sedan 2008 har vi systematiskt byggt upp 
en starkare försäljningsorganisation som dels 
bearbetar bostadsbolag, bostadsrättsfören-
ingar och företag, dels bearbetar de befintliga 
kunderna med merförsäljning av tjänster med 
god ekonomisk marginal som IP-telefoni och 
säkerhetslösningar. I merförsäljningen har vår 
supportorganisation en central roll. Även sup-
porten har successivt stärkts det senaste året. En 
god support är centralt både för merförsäljning av 
tjänster och inte minst för att hålla kundomsätt-
ningen på en låg nivå.

Under de kommande tolv månaderna är avsik-
ten att vi ska anställa fler säljare för att yt-
terligare intensifiera bearbetningen av pre-
sumtiva kunder. Vi har hittills fokuserat 
på att bygga upp privatkundmarknaden i 
stadsnät. Nu tar vi nästa steg och bear-
betar även företagsmarknaden samti-
digt som vi riktar oss till segment som 
exklusiva nät, alltså nät som inte är 
öppna för konkurrens.

Samtidigt fortsätter vi att övervä-
ga lämpliga förvärv av andra tjänste-
leverantörer. Det lyckade förvärvet av 
kundstockar från Adamo i slutet av 
2008 har gett oss ett kvitto på att vi 
snabbt kan integrera andra företags 
kunder i Bredband2 och tillförsikten 
att vi kan agera när tillfälle bjuds.

Det nya affärssystem som vi 
tog i drift i slutet av 2008 är anpas-
sat för att underlätta nya förvärv och 

ger oss samtidigt en bättre kontroll på 
likviditeten. Därmed har vi nu byggt 

upp både en bred kompetens och en 
teknisk infrastruktur som gör det möjligt 

att ansluta nya nät och nya abonnenter till 
mycket låga kostnader, trots att den tekniska 
miljön kan se mycket olika ut i alla dessa nät. 
Mot den bakgrunden bedömer vi att Breband2s 
möjligheter att generera tillväxt och resultat or-
ganiskt och via förvärv är gynnsamma.

Bredband2 har med sin storlek betydande 
stordriftsfördelar vid en fortsatt expansion. Oav-
sett om kunderna tillkommer via organisk till-

växt eller förvärv, ökar kostnaderna för infrastruk-
tur, drift och support endast marginellt.

Möjligheten att utnyttja nuvarande marknads-
plattform i de öppna stadsnäten genom försälj-

ningsökningar såväl inom dessa nät som 
inom Skanovas nät bedömer vi som sto-
ra. Härtill kan rådande marknadssitua-
tion öppna för fler lyckade förvärv. 

Jag ser fram emot att träffa nya och gamla ak-
tieägare på nästa bolagsstämma.

daniel Krook, vd
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Bredband2 i Skandinavien AB (publ) (Bredband2) är nationell 
leverantör av användarvänliga bredbandstjänster i öppna fi-
berbaserade nät från Malmö i söder till Luleå i norr. Bolaget 
erbjuder tjänster som kraftfull uppkoppling till Internet, IP-
telefoni, säkerhetslösningar och avancerade företagstjänster.

För att leverera tjänster är Bredband2 beroende av näto-
peratörer. Bolaget har valt att i första hand samarbeta med 
nätoperatörer som äger kraftfulla fibernät ut till hushåll och 
företag och som arbetar efter en öppen affärsmodell, det vill 
säga nätoperatörer som öppnar sina nät så att flera leverantö-
rer av tjänster över nätet kan erbjuda sina tjänster på konkur-
rensneutrala villkor.

Bredband2 har på tre år genomgått en förvandling från 
ett diversifierat bolag till en renodlad nationell bredbandsle-
verantör i främst öppna fibernät. Från 2009 har en ökad sats-
ning på försäljning och marknadsföring inletts samtidigt 
som Bolaget fortsätter överväga lämpliga förvärv.

Bolaget har, som tidigare kommunicerats, byggt sin 
marknads- och försäljningsorganisation för fortsatt organisk 
expansion. Avsikten är att anställa fler säljare under de kom-
mande tolv månaderna för att ytterligare intensifiera bearbet-
ningen av presumtiva kunder i öppna nät, ägare av exklusiva 
nät och inte minst företag.

Affärsidé
Bredband2 erbjuder pålitliga och användarvänliga bred-
bandstjänster med fokus på Internet, IP-telefoni och IP-TV 
över snabba digitala förbindelser baserade på optisk fiber i 
lokala nätverk (fiber-LAN). Kunderna är främst privatper-
soner i öppna stadsnät och allmännyttiga  hyresfastigheter, 
bostadsrättsföreningar, samt i växande grad även företag.

Mål
Bredband2:s mål är att successivt stärka positionen som le-
dande leverantör av bredbandstjänster via fibernät på den 
svenska marknaden. Bolaget erbjuder idag tjänster på 90-ta-
let orter och kommer att etablera verksamhet på alla orter 
där det kan ske med lönsamhet i takt med att fler stadsnät 
och fastighetsnät inför en öppen affärsmodell.

Strategi- och affärsmodell
Fokus på kraftfulla fibernät
Bolaget har valt att satsa på segmentet kraftfulla fibernät då 
denna teknik är nödvändig för möjligheten att fullt ut använ-
da krävande medietjänster. Under de närmaste åren väntas 
därför en fortsatt utbyggnad av fiberinfrastrukturen i Sverige 
samt att fastighetsägare och företag i snabb takt ersätter da-
gens koppartrådar och koaxialkablar med fiber-LAN (lokala 
nätverk). I avsnittet Marknad på sidan 16 förklaras olika nät-
typer och varför Bredband2 satsar på segmentet fiber.

Bredband i en öppen affärsmodell
Hittills har de öppna stadsnäten varit den främsta basen för 
Bolagets verksamhet. De är byggda med kraftfull fiberteknik 
och utifrån dessa nät kan Bolaget ansluta både fastighetsbe-
stånd och företag. Öppna nät är en affärsmodell som vuxit 
fram i de svenska stadsnäten, i de stora bostadsföretagen och 
på sistone även bland andra nätoperatörer. 

detta är Bredband2

I snabb takt går allt fler av de 152 stadsnät som är medlem-
mar av Svenska Stadsnätsföreningen över till denna öppna 
affärsmodell. Bredband2 finns i 94 av dessa nät från Malmö i 
söder till Luleå i norr, varav Bolaget anslutits till 12 stadsnät 
enbart mellan 1 januari och 15 september 2009.

Två plattformar för expansion
Från 2009 levererar Bredband2 även sina tjänster via Te-
liaSoneras infrastrukturbolag TeliaSonera Skanova Access 
AB:s (Skanova) rikstäckande nät. Med utgångspunkt från 
stadsnäten och Skanovas nät har Bredband2 därmed två 
plattformar för fortsatt expansion.

Bostadsbolag viktigt kundsegment
Samma utveckling mot en öppen affärsmodell pågår bland 
de stora bostadsbolagen vilket är Bredband2:s viktigaste en-
skilda kundsegment. Medlemsföretagen i Sveriges Allmän-
nyttiga Bostadsföretag (SABO), går i snabb takt över till den 
öppna modellen. SABO är branschorganisation för närmare 
295 allmännyttiga bostadsföretag över hela Sverige med 
sammanlagt över ca 726 800 lägenheter.

Enkel anslutning
Effektiva system och lång erfarenhet har hittills gjort det 
enkelt att hantera en geografiskt spridd kundstruktur med 
skiftande behov och med olika tekniska lösningar. Nya 
stadsnät, bostadsfastigheter och företag kan därför snabbt 
och vanligen till låga kostnader integreras i Bredband2:s in-
frastruktur. Det egenutvecklade affärssystem som infördes 
under hösten 2008 har ytterligare förenklat anslutningen av 
nya kunder och nät. Systemet har därutöver gjort det möjligt 
att öka servicegraden till befintliga kunder.

Satsning på marknadsföring och försäljning
Den satsning på marknadsföring och försäljning som inletts 
senaste året riktas dels mot de öppna näten, dels mot exklu-
siva nät som fortfarande är en intressant marknad samt inte 
minst mot företag. Dessutom har supportorganisationen för-
stärkts och svarar för merförsäljning av tjänster till befintliga 
kunder.

Organisation och personal
Moderbolag är Bredband2 i Skandinavien AB (publ). Koncer-
nen med moderbolag och dotterbolag har kontor i Umeå, 
Stockholm och Malmö. (Se vidare not 14 i Bolagets årsredovis-
ning för 2008 längre ned i detta dokument för en fullständig 
redovisning av Bolagets alla dotterbolag och andelar.)

Vid utgången av 2008 fanns 43 anställda varav merparten 
arbetade inom verksamhetsområdet Drift och Nät. Per den 30 
juni anställdes ytterligare fem personer, varav fyra inom för-
säljning. 

Ledningsgruppen består av VD, tillika marknadsansva-
rig, samt verksamhetsområdesansvariga, driftsansvarig och 
nätansvarig.

Efter två års omstrukturering av Bolaget är organisatio-
nen nu redo att ta ytterligare ett steg mot en mer aktiv försälj-
ning.  Sälj- och marknadsavdelningarna har sedan sommaren 
2008 ökat från sex till femton personer. Supportavdelningen 
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har ökat från 18 till 26 personer och svarar för merförsäljning 
av tjänster till befintliga kunder.

Marknadsposition och konkurrenter
Bredband2 är största tjänsteleverantör i öppna stadsnät, en 
position som stärktes genom förvärvet av Adamos kundstock 
som införlivades i Bolagets verksamhet från 1 januari 2009. 
Bolaget uppskattar att över hälften av alla fibernät i Sverige 
inte är öppna för konkurrens mellan olika tjänsteleverantörer. 
Dessa benämns exklusiva nät. Vanligtvis är nätoperatörerna i 
dessa nät även tjänsteleverantörer. När både öppna och exklu-
siva fibernät räknas samman är Bredband2 den näst största 
leverantören av bredbandstjänster i Sverige efter Bredbands-
bolaget. Se diagram ovan.

Den leverantör som mest liknar Bredband2 vad gäller ut-
bud och kundstruktur är Bahnhof, näst största leverantör i 
öppna stadsnät. Några väsentligt mindre aktörer med natio-
nella ambitioner är Blixtvik, Ephone och Alltele. Därutöver 
finns en lång rad lokala och regionala operatörer i både stads-
nät och i exklusiva nät. 

Telenorägda Bredbandsbolaget är den största aktören i fi-
bernät när både de öppna och de exklusiva näten räknas sam-
man. Företaget äger ett i det närmaste riksomfattande exklu-

sivt nät som alltså är slutet för konkurrerande leverantörer. 
Bredbandsbolaget har ingen närvaro i öppna stadsnät. 

Ett tredje sätt att mäta bredbandsmarknaden är att även in-
kludera uppkoppling via telefonnätet (ADSL). Då är TeliaSonera 
den största svenska aktören. TeliaSonera har egna exklusiva 
bredbandsnät och viss närvaro i öppna stadsnät. Bredband2 är 
en större tjänsteleverantör än TeliaSonera i segmentet fibernät.

Kunder
Kundstocken uppgick per den 30 juni 2009 till 80 105 bred-
bandskunder. 85 procent av abonnenterna har bredband.

Antalet kunder per tjänst:
Bredband: Privatkunder i öppna nät 64 208, i 
exklusiva nät 14 309, varav orderbok 2 151 och 
företagskunder 1 588.
Tilläggstjänster: IP-telefoni 6 196, IP-TV 
585 och säkerhetstjänster 3 953. 

Därutöver finns det även ett stort antal 
betalande kunder för tjänster inom fast 
IP, e-post, support mm.

5BredBand2 är näst största svenska tjänsteLeverantör tiLL privatkunder i 
aLLa typer av fiBernät  när Både öppna och exkLusiva  nät räknas samman. 
siffrorna Baseras på post- och teLestyreLsens definition och i BredBand2 in-
kLuderas även adamo. käLLa: pts juni 2009

5BredBand2 är största svenska tjänsteLeverantör tiLL privatkunder i öppna 
nät, Bahnhof näst störst och en Lång rad aktörer kommer därefter. käLLa: 
uppskattning av BredBand2 per den 31 mars 2009.
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5diagrammet visar den årLiga tiLLväxten i tre segment för BredBandsac-
cess, adsL, kaBeL-tv och fiBer-nät. sedan 2005 sker den snaBBaste tiLLväxten 
i fiBernät, om än från Låg nivå, medan tiLLväxten i de övriga två accesstek-
nikerna stagnerar.

Antal privatkunder i öppna fibernätMarknadsposition i samtliga fibernät

Årlig tillväxt 2005-2008 
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Antal privatkunder i öppna fibernät

Under andra kvartalet 2009 har Bolaget genomfört ett antal 
administrativa förändringar:

n  Tydligare hantering av dåliga betalare 
n   Höjda priser på lågmarginaltjänster
n  Enhetliga administrativa avgifter – för kunder som förvärvats 
har avgifterna anpassats till samma nivå som i Bredband2

Dessa sedan tidigare planerade förändringar stärker resulta-
tet och förbättrar kassaflödet trots att antalet kunder minskat 
något.

Framtidsutsikter
Bredband2 ser fortsatt stora möjligheter att stärka Bolagets 
position som en ledande operatör i öppna fibernät. Det kan ske 
både genom förvärv och genom organisk tillväxt. På förvärvs-
sidan förväntas marknaden genomgå en konsolidering bland 
främst mindre aktörer. Bredband2:s position skapar möjlighe-
ter för Bolaget att ta aktiv del i denna omvandling och den fö-
restående nyemissionen ska ses i detta sammanhang.

Organiskt väntas Bredband2:s tillväxt fortsätta.  Den 
ökade satsningen på försäljning innebär att denna trend 
bedöms öka under 2009. Detta kommer att ske främst inom 
segmenten företagstjänster och IP-telefoni samt kringtjäns-
ter som säkerhetslösningar. Nya tjänster kommer att lanse-
ras löpande.

Bolagets uttalade fokus på kassaflöde bedöms, tillsam-
mans med de medel som den förestående emissionen väntas 
tillföra, leda till att Bolaget kan fortsätta att expandera under 
fortsatt positiv finansiell utveckling.

Produkter och tjänster
Tjänster till privatmarknaden
Privattjänster erbjuds under ett varumärke, Bredband2, och 
innefattar internetuppkoppling med hastigheter upp till 1 gi-
gabit per sekund (Gbit/s), vilket är en 50 gånger kraftfullare 
förbindelse än de 20 megabit per sekund (Mbit/s) som är en 
vanlig högsta nivå i telefonnätens ADSL. 

Därutöver erbjuds IP-telefoni, video-on-demand, säker-
hetspaket med brandvägg mot intrång och virusattacker.

Över 80 procent av kunderna abonnerar på minst 10 Mbit/s 
i bägge riktningarna. Under hösten 2009 och under 2010 avser 
Bolaget att fortsätta utrullningen av höghastighetsförbindel-
ser, ansluta fler nät och lansera ytterligare tjänster.

Tjänster till företagsmarknaden
Bolaget erbjuder företag en av marknadens mest avancerade 

och kostnadseffektiva kommunikationslösningar. Bredband2:s 
stamnät har hög kapacitet i både nationella och internatio-
nella uppkopplingar. Det är också anslutet till flertalet inter-
netknutpunkter i Norden. För internationell trafik finns avtal 
med globala internetoperatörer. Under 2009 intensifieras be-
arbetningen av företagsmarknaden genom fler egna säljare 
och fler försäljningspartners.

Supporttjänster
Bredband2 erbjuder support dygnet runt alla dagar som enda 
operatör i öppna nät. Under våren 2009 lanserades tillsam-
mans med partners nya supporttjänster benämnda Bredband2-
Specialisten, Bredband2Hemma samt Guld Support.

Bredband2Specialisten. 
Kunder har möjlighet att även få hjälp med tekniska frågor 
som inte rör bredbandstjänsterna, till exempel programvara, 
hemmanätverk, datorer och hårdvara. Tjänsterna erbjuds un-
der en egen webbadress: www.bredband2specialisten.se

Bredband2Hemma. 
Kunder har idag möjlighet att få hjälp i hemmet av en spe-
cialutbildad tekniker med till exempel trådlösa nätverk, IP-
telefoni, IP-TV samt Elekrostyling där teknik i hemmet som 
TV och datorer integreras med varandra.

Guld support. 
SMS-supporttjänst där kunden garanteras en återkoppling 
inom 7 minuter.
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Bredband2 är tjänsteleverantör i främst fiberbaserade bred-
band till hushåll och företag. Bolaget äger inga nät utan ut-
nyttjar befintlig infrastruktur som ägs av specialiserade nä-
toperatörer. Bolaget är därför beroende av att nätoperatörerna 
öppnar sina nät för tjänsteleverantörer och att dessa även 
fortsätter bygga ut sina nät. 

I detta avsnitt belyses därför utvecklingen på nätmark-
naden i Sverige. I avsnittet Marknadsposition och konkur-
renter på sidan 14 beskrivs Bredband2:s ställning på denna 
marknad i förhållande till övriga tjänsteleverantörer. 

Tjänsteleverantörer - nätoperatörer
I takt med att allt fler nätoperatörer går mot en öppen affärs-
modell enligt nedan renodlas rollerna i marknaden. Det inne-
bär att nätoperatörer endast erbjuder access, alltså nät fram 
till kunden. Tjänsteleverantörer som Bredband2 får tillgång 
till dessa nät på konkurrensneutrala villkor. Nätoperatörens 
intäkter består bland annat av de avgifter som tjänsteleveran-
törerna betalar.

Det tjänsteleverantörerna kan konkurrera med för att vin-
na privat- och företagskunder är därmed utbudet av tjänster, 
den hastighet med vilket kunden är ansluten vilket uttrycks 
i megabit per sekund, pris och olika kombinationer av dessa. 
Bredband2:s tjänster beskrivs på sidan 15.

Internet via fiberuppkoppling växer snabbast
Antalet internetanvändare uppkopplade via bredband har 
vuxit snabbt de senaste åren. Enligt World Internet Institute, 
WII1,  har hela 78 procent av befolkningen mellan 16 och 74 år 
tillgång till bredband i hemmet, vilket motsvarar 94 procent 
av samtliga Internetanvändare. 

Sverige är ett av de länder i världen med högst andel ak-
tiva internetanvändare och ligger dessutom i täten vad gäl-
ler tillgången på bredband. Det visar en rad undersökningar. 
Samtidigt går marknaden in i en mättnadsfas och antalet 
bredbandsuppkopplingar väntas under 2009 endast växa 
måttligt. Främsta anledningen är att den tidigare domineran-
de accesstekniken telefonmodem under våren 2009 krympt 
till endast 5 procent av samtliga internetanvändare i hushål-
len, enligt WII. 

Tillväxten för de två hittills dominerande teknikerna för 
bredbandsuppkoppling har stagnerat, alltså via telefonnätet 
(ADSL) och kabel-TV-nätet. Däremot växer de fiberbaserade 
uppkopplingarna snabbt enligt siffror från Post- och tele-
styrelsen (PTS). (lägg som fotnot: PTS, Svensk telemarknad 
2008). Den snabba utvecklingen av fibernät är en bakgrund 
till att Bredband2 främst satsar i detta segment.

Enligt PTS-statistiken för 2008 svarade fiberuppkopp-
lingar för 15 procent av 3,7 miljoner internetuppkopplingar 
i svenska hushåll per 31 december. Kabel-TV svarade för 15 
procent och ADSL för 42 procent. Mycket tyder på att fiber-
uppkopplingarna fortsätter växa snabbt under innevarande 
år och kan väntas göra det även kommande år. Det väntas ske 
på bekostnad av de två tekniker som hittills dominerat.

Sedan en tid pågår ett teknikskifte, både vad gäller an-
slutningen till fastigheter och i själva fastighetsnäten, där 

1   WII, Internet och bredband i svenska hushåll 2009. Undersökningen genomfördes mars-maj.

operatörer och fastighetsägare går från koppartråd till fiber. 
De främsta är enligt Bolaget:
n  Fibernäten möjliggör betydligt snabbare och stabilare för-
bindelser vilket krävs för medietjänster som högupplöst TV 
och video-on-demand. 
n De fiberanslutna kunderna behöver inte heller modem som 
i ADSL- och TV-nät, det räcker med att ansluta datorerna via 
en vanlig nätverkssladd. 
n  Fiberanslutningar är i genomsnitt billigare för kunderna. 

Ett av många exempel på denna utveckling är att Stockholms 
stad våren 2008 beslutade att förbinda 90 procent av samtliga 
hushåll med fiber. Åtgärden omfattar närmare 400 000 hus-
håll och ska vara genomfört till 2012. ”Höghastighetsbredband 
i hemmen för ett IT-Stockholm i världsklass”, var visionen för 
det ansvariga finansborgarrådet bakom beslutet.

Fiber är basen – mobil komplement
Bredband2 har valt att inte erbjuda tjänster via mobil bred-
bandsanslutning, trots att det är det segment som växer i 
särklass snabbast, enligt PTS. Mellan 2007 och 2008 mer än 
fördubblades antalet användare och vid årets slut svarade 
denna uppkopplingsform för 16 procent. Men som huvudsak-
lig uppkoppling i hemmen svarar mobilt bredband för endast 
några få procent

Utvecklingen går mot att ett hushåll kräver många anslut-
ningar, ett antal datorer, TV med mera. En mobil uppkoppling 
har enligt Bolagets bedömning inte sådan kapacitet att den 
kan försörja flera användare och tillämpningar samtidigt. PTS 
har vid ett flertal tillfällen påpekat kapacitetsbristerna. Så här 
skriver myndigheten i årsredovisningen för 2008: ”De mobila 
bredbandstjänsterna har i många fall marknadsförts med att 
de erbjuder upp till 7,2 Mbit per sekund i hastighet, samtidigt 
som den genomsnittliga faktiska hastigheten för kunderna 
ligger på drygt 1 Mbit per sekund.”

Snabbare lösningar för mobilt bredband har lanserats och 
ännu snabbare är under utveckling. Problemet är dock inte i 
första hand val av teknik utan höga kostnader och kapacitets-
frågor i de mobila näten.

Den snabba etableringen av mobilt bredband har i Sverige 
skett genom en mycket låg prissättning. PTS har vid flera till-
fällen påtalat att dagens prisnivå är en ekonomiskt ohållbar 
affärsmodell för operatörerna och har även sagt att de flesta 
av dessa vill höja priserna på mobilt bredband. 

Samtidigt har mobila uppkopplingar börjat ställa till med 
problem i näten. Det sade Randall L. Stephenson, VD för 
AT&T, i ett uttalande för media i början av september 2009. 
Bolaget är en av världens största mobiloperatörer med cirka 
80 miljoner 3G-användare. Han sade att en liten andel mycket 
aktiva användare av mobilt Internet stör trafiken. När många 
kopplar upp sig i samma cell havererar trafiken och det har 
redan hänt på flera ställen. Han nämner Apples iPhone som 
en viktig orsak.

Att förtäta näten med fler celler (sändarmaster) är inte bara 
kostsamt utan kräver dessutom tillstånd för varje etablering, en 
process som kan ta tid och möta motstånd. Därutöver innebär 
radiobaserad trafik att det frekvensområde som tilldelats bara 
tillåter en viss informationsmängd i varje enskilt ögonblick. 

Marknad



 ÅrSredOvISnIng 2008 | 17

Mobil uppkoppling har kommit för att stanna men är för de 
flesta användare ännu endast ett komplement till fast bred-
bandsuppkoppling, vilket är en bakgrund till att även de stora 
teleoperatörerna fortsätter investera tungt i att uppgradera 
gamla kopparkablar till fiber. Det är också skälet till att Bred-
band2 inte satsar i segmentet mobil internetuppkoppling.

Stadsnät hittills viktigaste plattformen 
Stadsnäten är hittills Bredband2:s viktigaste plattform för att 
nå kunder. Dessa nätoperatörer ägs vanligen av kommuner 
och kommunala energibolag och täcker successivt en allt 
större del av landets befolkning. Bolaget uppskattar att 152 
stadsnät sammantaget svarar för cirka en fjärdedel av all fi-
bernätsanslutning i Sverige. 

Till och med 2008 har 18,3 miljarder kronor investerats 
i stadsnäten, enligt Svenska Stadsnätsföreningen. Närmare 
en miljon svenska hushåll var anslutna vid årets utgång va-
rav drygt hälften via fiber. 

Stadsnäten fyller enligt PTS ”en allt viktigare samhälls-
funktion” och därför har myndigheten inlett en tillsyn av 
operatörerna så att de uppfyller bestämmelser om god funk-
tion och teknisk säkerhet. Skillnaden mellan stadsnäten har 
varit betydande vad gäller kvalitet, servicenivå, tillgång till 
infrastruktur och affärsmodell. Det är skillnader som delvis 
utjämnas i takt med att nätägarna inleder samarbete på re-
gional nivå.

Enligt Stadsnätföreningen pågår en mycket snabb ut-
veckling med att koppla samman många kommunala nät i 
stora strukturer. Skåne, Gävleborg, Västerbotten och Norr-
botten är några av de regioner där det bildats gemensamma 
driftbolag. Stockholms kommuns driftbolag Stokab har teck-
nat avtal med ett antal kommuner i Mälardalen. Dessa och 
andra liknande samarbeten kommer till stånd för att sänka 
driftskostnaderna, erbjuda medborgarna bättre service och 
ett stort och enhetligt utbud av tjänster. 

Fortfarande återstår ett mindre antal stadsnät som erbju-
der egna tjänster men dessa minskar successivt i antal enligt 
Stadsnätsföreningen. I Sverige har under några år diskute-
rats ett lagförslag som skulle innebära att stadsnäten tvingas 
upphöra med egen tjänsteverksamhet och endast leverera 
access till Internet.

Skanova – nytt avtal 2009
Bredband2 kan från 2009 även utnyttja TeliaSonera Skanova 
Acess AB:s rikstäckande nät vid sidan av stadsnäten för att 
nå kunder på nationell basis. Därmed har Bolaget tillgång 
till ytterligare en plattform för expansion de närmaste åren.

Under våren 2009 tecknades ett nytt avtal med TeliaSone-
ras infrastrukturbolag, TeliaSonera Skanova Access, som ger 
Bredband2 tillgång till nät på konkurrenskraftiga villkor. 

Skanova är en renodlad nätoperatör med Sveriges i sär-
klass enskilt största kommunikationsnät. Det erbjuds till te-
lekomföretag som TeliaSonera och andra tjänsteleverantörer 
som Bredband2. Företaget disponerar enligt egen utsago 
över 50 procent av all installerad fiberförbindelse i Sverige 
och siktar mot att ta halva marknaden för fiberaccess. Efter-
som Skanova äger vad som tidigare var TeliaSoneras nät når 
det praktiskt taget alla hushåll och företag i hela landet med 

främst koppartråd. I snabbt tempo rullar dock Skanova ut fi-
ber på både nationell, regional och lokal nivå. 

2004 tog PTS beslut om att TeliaSonera, i praktiken dot-
terbolaget Skanova, skall tillhandahålla kopparkablar på 
”icke diskriminerande villkor”. Under våren 2009 klargjorde 
Skanova att detta även gäller fiberaccess ut till kunderna vil-
ket är bakgrunden till det nya avtalet.

SABO mot öppen affärsmodell
Ett av Bredband2:s viktigaste kundsegment är medlem-
marna i Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO. Det 
är en sammanslutning av 295 allmännyttiga bostadsföretag 
med 726 800 lägenheter per den sista december 2008. SABO 
och dess medlemmar arbetar aktivt för att införa en öppen 
affärsmodell, delvis i ett samarbete med Svenska Stadsnäts-
föreningen och bostadsrättsorganisationen HSB. 

Drygt 90 procent av SABO:s medlemsföretag har tra-
ditionella koaxialkabelnät för TV. Cirka hälften av med-
lemsföretagens lägenheter är anslutna till fiber-LAN och ut-
byggnadstakten är enligt SABO hög. Av dessa runt 370 000 
fiberanslutna lägenheter finns hälften i bostadsbolag med 
en öppen affärsmodell som släpper in flera leverantörer av 
Internetbaserade tjänster. Hälften har tecknat exklusivavtal 
som innebär att bara en leverantör har rätt att distribuera 
tjänster.

Omkring 2015 väntas de flesta av allmännyttans bostäder 
vara uppkopplade i fibernät och SABO:s bedömning är att 70 
– 80 procent av bostadsbeståndet då omfattas av den öppna 
affärsmodellen. 

En viktig drivkraft bakom denna utveckling är, enligt 
SABO, hyresgästkrav om att få tillgång till ett bredare utbud 
av tjänster. Därför väljer många av bostadsbolagen den öppna 
affärsmodellen när tidigare tecknade exklusivavtal går ut.

Bredband2 är en av flera tjänsteleverantörer i SABO-
företagens öppna nät. Någon statistik över tjänsteleverantö-
rernas marknadsandelar i dessa nät finns inte. Den statistik 
som redovisas i diagrammen på sidan 15 omfattar dela alla 
öppna fibernät, dels samtliga fibernät, alltså även de exklu-
siva näten som inte är öppna för konkurrens.

Bakgrund till öppen affärsmodell
Bredband2:s framväxt har skett i stadsnät som tillämpar en öp-
pen affärsmodell, alltså släpper in många leverantörer på icke 
diskriminerande villkor. Bolagets tillväxt väntas i första hand 
ske i dessa öppna nät.

En öppen affärsmodell är en grundläggande princip inom 
EU när det gäller elektronisk kommunikation. Inom bred-
bandsområdet finns inte samma detaljreglering som inom fast 
och mobil telefoni men det svenska regelverket förutsätter en 
öppen affärsmodell om utbyggnaden av bredband sker med 
stöd av offentliga medel. I Sverige är PTS den myndighet som 
övervakar bredbandsoperatörerna. I myndighetens strategiska 
agenda för 20102, som antogs i september 2009, är det två om-
råden som identifierats som prioriterade och som förväntas ge 
stora positiva effekter:

2   PTS-ER-2009:27
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n  Skapa förutsättningar för utbyggnad av IT-infrastruktur 
med hög kapacitet. PTS skriver: ”Den stora utmaningen på 
bredbandsområdet framöver handlar om att kapacitetskrä-
vande tjänster ställer allt högre krav på näten.” 
n  Skapa förutsättningar för ökad konkurrens på bredbands-
området. PTS skriver: ”Marknadsutvecklingen visar att det 
fortfarande finns konkurrensproblem på bredbandsområdet. 
Vissa problem är förknippade med tillträde till det metallba-
serade accessnätet. Den teknikutveckling som nu sker med 
en migrering från koppar- till fiberinfrastruktur kan inne-
bära nya tillträdesproblem.”

Näringsdepartementet har gett PTS i uppdrag att utreda 
nätmarknaden och regelverket under hösten 2009. Bred-
band2 följer utvecklingen noga och avser att lansera tjänster 
i alla öppna nät där det är möjligt att göra det till konkurrens-
kraftiga priser med lönsamhet.

Olika nät - olika teknik
Bredband2 har byggt upp bred erfarenhet att ansluta nät bygg-
da med olika standarder och med varierande teknik. Idag har 
Bolaget en infrastruktur och en kompetens som hittills gjort det 
möjligt att i de flesta fall ansluta nya nät och nya abonnenter 
till låga kostnader, trots att den tekniska miljön ofta sett mycket 
olika ut. 

Bredband2 avstår från att bearbeta småhusmarknaden där 
det vanligen krävs stora investeringar i fibernät och annan tek-
nisk infrastruktur.

Lösningar som medger hastigheter upp till 500 Mbit/s över 
telenätets koppartrådar har presenterats på forskningsstadiet. 
Om dessa någonsin förverkligas i kommersiell drift till rimliga 
kostnader kan det öka Bredband2:s marknadspotential.
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2003 

Bredband2-koncernen bildas som ett resultat av att Printcom 
AB (publ) (nuvarande Bredband2 i Skandinavien AB) (publ)
under juni förvärvade SkyCom AB (nuvarande Bredband2 
AB). I samband med detta skedde en verksamhetsföränd-
ring och  den nya koncernen tillfördes 1 Mkr genom en kon-
tant nyemission. Största ägare då och idag är Leif Daniels-
son.  Det skedde efter att merparten av dåvarande Printcoms 
dotterbolag i slutet av 2002 försattes i konkurs. Det enda som 
blev kvar var det på NGM noterade holdingbolaget samt ett 
vilande dotterbolag, Time Space Radio AB. 

2004 
Bolaget var under året i en uppbyggnadsfas där avdelningar 
för support och kundmottagning byggdes upp.  Under maj 
månad genomfördes en fulltecknad företrädesemission som 
tillförde Bolaget 17,3 Mkr. Vid halvårsskiftet förvärvades 
bolaget Nordic i Umeå AB som innehöll en kundstock samt 
tjänster som e-post, serverhosting, server co-locaton, webb-
hotell samt ett webbradiokoncept. Handeln med Bolagets 
aktie flyttades under året från NGM till Aktietorget.

2005 
Som ett led i etableringen i Stockholm, som genomfördes un-
der första kvartalet, förvärvades bolaget D & W Teknik AB, 
vars verksamhet bestod av att vara en helhetsleverantör av 
kommunikationslösningar, från projektering till drift av nät-
verk och infrastruktur för datakommunikation.  Ytterligare 
ett bolag förvärvades under slutet av året, Orexis Communi-
cation AB, som var en kommunikationsoperatör som inriktat 
sig på kommunikationslösningar och drift av datanät mot fö-
retag, kommuner och stadsnät samt försäljning av egenut-
vecklad kommunikationshårdvara.

2006 
Under januari genomfördes en riktad nyemission som tillförde 
Bolaget 53,5 Mkr före emissionskostnader.  Verksamheten utö-
kades i Stockholm genom förvärvet av Lipi Stockholm som 
tillförde en kundstock och ett bredbandnät. Även i Karlstad 
etablerades verksamhet genom förvärvet av bredbandsope-
ratören Carlstad Hosting AB.  Under april månad förvärva-
des TV-operatören FastTV.net AB med verksamhet i Sverige, 
Norge och Danmark genom 10,8 miljoner nyemitterade aktier.  
Bolagets verksamhet renodlades under tredje kvartalet dels 
genom att FastTV.net AB delades ut till befintliga aktieägare, 
dels genom att D & W Teknik AB avyttrades till Xtracom AB 

(publ). Under september avyttrades Bolagets samtliga nät och 
operativa tjänster genom avyttring av dotterbolaget SkyCom 
Drift AB till Labs2 Group AB (publ). Köpeskillingen bestod av 
100 miljoner nyemitterade aktier i Labs2 Group AB.  Bredband2  
bytte även marknadsplats från Aktietorget till First North.

2007 

Under året omstrukturerades Bolaget till en renodlad bred-
bandsoperatör.  Som ett led i detta arbete förvärvades un-
der januari Billiant AB med varumärkena Bredband2, ABC 
Bredband och Digisip. Verksamhetsdelar samt organisation 
för hantering av operatörsverksamheten förvärvades från 
Labs2 under andra och tredje kvartalet. Efter dessa förvärv 
fanns en stor kundbas och en stark infrastruktur med af-
färssystem, support och nätadministration. Spray Telecoms 
samtliga stadsnätskunder förvärvades från Glocalnet. Ett 
aktiebaserat incitamentsprogram i form av personaloptioner 
infördes under maj månad. Anders Lövgren tillträdde som 
styrelsens ordförande, Daniel Krook tillträdde som VD och 
under det tredje kvartalet flyttade huvudkontoret till Drott-
ninggatan 65 i Stockholm.

2008
Under året ökar antalet kunder i samtliga segment. I slut-
skedet av året förvärvas Adamo Europe S.L.:s svenska IP-
telefoni- och bredbandsrörelse med en kundbas om cirka 
17.000 fiber-LAN bredbandskunder och cirka 3.000 IP-tele-
fonikunder jämte tillhörande kunddatabas delvis genom ap-
portemission av 23.965.137 st nyemitterade aktier. Vid årets 
slut uppgår antalet kunder till drygt 80 000 st. Under året 
bytte Bolaget namn från Sky Communication in Sweden AB 
(publ) till Bredband2 i Skandinavien AB (publ). Vid årsstäm-
man valdes nya ledamöter in i styrelsen vid sidan av Anders 
Lövgren och Daniel Krook.

2009
Bredband2 använder sedan hösten 2008 ett nytt affärssys-
tem för kundhantering och fakturering vilket ersatt Brikks 
som använts av Bredband2 sedan 2006. Som en konsekvens 
av detta sades Brikks-avtalet med Labs2 upp under februari 
månad. Labs2 åberopade därefter avtalsbrott och har påkal-
lat ett skiljeförfarande som handläggs av Stockholms Han-
delskammares Skiljedomsinstitut rörande en del av sina på-
stådda krav och har väckt talan vid allmän domstol rörande 
en del av sina påstådda krav.

Historik
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ekonomiskt sammandrag

(Belopp i TSeK) jan-jun 2009 jan-jun 2008 2008 2007 2006

Rörelsens intäkter 87 064 55 705 123 299 99 876 72 812

Rörelsens kostnader -86 116 -57 985 -123 638 -116 856 -76 948

Resultat före avskrivningar 
och finansiella poster 948 -2 280 -339 -16 980 -4 136

Avskrivningar och nedskrivningar -1 376 -943 -1 618 -4 216 -9 404

Rörelseresultat -428 -3 223 -1 957 -21 196 -13 540

Finansnetto -712 254 -283 -68 360 30 011

Resultat efter finansnetto -1 140 -2 969 -2 240 -89 556 16 471

Koncernens resultaträkningar

(Belopp i TSeK) 30 juni 2009 30 jun 2008 31 dec 2008 31 dec 2007 31 dec 2006

Tillgångar

Anläggningstillgångar 101 737 67 112 95 798 62 646 84 950

Omsättningstillgångar 61 399 28 892 54 728 38 687 83 532

Summa tillgångar 163 136 96 004 150 526 101 333 168 482

 

Skulder och eget kapital

Eget kapital 45 139 37 549 43 278 40 518 130 112

Avsättningar 0 5 595 622 9 325 20 500

Långfristiga skulder

Räntebärande långfristiga skulder 13 997 4 279 11 514 0 0

Icke räntebärande långfristiga 
skulder

0 0 15 000 3 375 0

Summa långfristiga skulder 13 997 4 279 26 514 3 375 0

Kortfristiga skulder

Räntebärande korfristiga skulder 3 551 442 1 677 83 143

Icke räntebärande kortfristiga 
skulder

100 449 48 139 78 435 48 032 17 727

Summa kortfristiga skulder 104 000 48 581 80 112 48 115 17 870

Summa skulder och eget kapital 163 136 96 004 150 526 101 333 168 482

Koncernens balansräkningar

Jämförelsestörande poster  - Intäkter och 
kostnader av engångskaraktär.
vinstmarginal - Årets resultat i procent av 
omsättningen.
räntabilitet på genomsnittligt sysselsatt ka-
pital - Rörelseresultat plus finansiella intäkter i 
procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.
Sysselsatt kapital - Balansomslutning mins-
kad med icke räntebärande skulder inklusive 
uppskjuten skatt. Genomsnittligt kapital har 
beräknats som ingående plus utgående sys-
selsatt kapital dividerat med två.

räntabilitet på genomsnittligt eget kapital – 
Årets resultat i procent av genomsnittligt eget 
kapital.
eget kapital - Eget kapital vid årets slut. 
Genomsnittligt eget kapital har beräknats som 
ingående plus utgående eget kapital dividerat 
med två.
Soliditet - Utgående eget kapital i procent av 
balansomslutning.
Andel riskbärande kapital - Summan av eget 
kapital och uppskjutna skatteskulder dividerat 
med balansomslutningen.

Skuldsättningsgrad - Utgående räntebärande 
skulder dividerade med utgående eget kapital.
räntetäckningsgrad - Resultat efter finansiel-
la poster plus finansiella kostnader dividerat 
med finansiella kostnader.
eget kapital per aktie - Utgående eget kapital 
dividerat med antal aktier på balansdagen.
resultat per aktie - Årets resultat dividerat 
med vägt genomsnittligt antal aktier.
genomsnittligt antal anställda - Beräknat 
som genomsnittligt antal heltidstjänster i 
koncernen.

definitioner
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(Belopp i TSeK) jan-jun 2009 jan-jun 2008 2008 2007 2006

den löpande verksamheten

Resultat efter finansnetto -1 140 -2 969 -2 240 -89 556 16 471

Av- och nedskrivningar 1 376 943 1 618 4 259 9 404

Vinst vid avyttring av 
anläggningstillgångar 0 0 0 -36 -29 906

Förändring avsättningar -622 -3 730 -8 703 -11 175 0

Resultat från finansiella 
placeringar 0 0 0 68 556 0

Kassaflöde från den 
löpande verksamheten

före förändring av rörelsekapital  -386 -5 756 -9 325 -27 952 -4 031

Förändringar av rörelsekapital  10 589 -1 286 9 542 13 741 -25 567

Kassaflöde från den 
löpande verksamheten 10 203 -7 042 217 -14 211 -29 598

Kassaflöde från investerings-
verksamheten  -4 436 -4 063 -37 762 -14 019 -19 909

Kassaflöde efter investeringar, 
före finansiering 5 767 -11 105 -37 545 -28 230 -49 507

Kassaflöde från finansierings-
verksamheten -1 389 -2 680 20 916 29 815 56 236

Periodens kassaflöde 4 378 -13 785 -16 629 1 585 6 729

Likvida medel vid 
periodens början 1 869 18 498 18 498 16 913 10 184

Likvida medel vid periodens slut 6 247 4 713 1 869 18 498 16 913

jan-jun 2009 jan-jun 2008 2008 2007 2006

Rörelseintäkter, TSEK 87 064 55 705 123 299 99 876 72 812

Rörelseresultat, TSEK -428 -3 223 -1 957 -21 196 -13 540

Resultat efter finansiella poster, 
TSEK -1 140 -2 969 -2 240 -89 556 16 471

Vinstmarginal -2% -3,4% -2% -90% 23%

Räntabilitet på genomsnittligt 
sysselsatt kapital -2% -8% -5% -25% 18%

Räntabilitet på genomsnittligt eget 
kapital -4% -8 -5% -105% 21%

Eget kapital, TSEK 45 139 37 549 43 278 40 518 130 112

Soliditet 28% 39% 29% 40% 77%

Andel riskbärande kapital 31% 39% 29% 40% 77%

Skuldsättningsgrad 0,08 0,01 0,04 0 0

Räntetäckningsgrad 0,4 13,7 -1,8 -6 395,8 127,4

Antal aktier vid periodens slut 377 412 989 353 447 852 377 412 989 353 447 852 349 527 852

Vägt genomsnittligt antal aktier 377 412 989 353 447 852 354 432 721 353 123 660 344 070 630

Eget kapital per aktie, SEK 0,12 0,11 0,11 0,11 0,37

Resultat per aktie, SEK 0,00 0,00 -0,01 -0,25 0,06

Genomsnittligt antal anställda 46 36 39 25 36

Koncernens kassaflödesanalys

nyckeltal
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Följande information bör läsas i anslutning till ”Ekonomiskt 
femårssammandrag” och Bredband2:s räkenskaper med till-
hörande noter på annan plats i detta prospekt. Beskrivningen 
nedan innehåller olika framtidsinriktade uttalanden som 
återspeglar Bolagets nuvarande antaganden om och uppskatt-
ningar av framtida utveckling och händelser. Bolagets faktiska 
resultat kan avvika väsentligt från de som avses i nedanståen-
de framtidsinriktade uttalanden som en följd av, men inte be-
gränsat till, de faktorer som beskrivs i avsnittet ”Riskfaktorer”. 

rörelsekapital
Rörelsekapitalet, före nyemission, för de aktuella behoven 
under de närmaste 12 månaderna är inte tillräckligt. Bolagets 
expansions- och tillväxtplaner i kombination med nuvarande 
lönsamhetsnivåer kräver att ytterligare rörelsekapital tillförs. 
Syftet med den i detta prospekt beskrivna nyemissionen är 
att tillföra rörelsekapital inför den fortsatta organiska och för-
värvsdrivna expansionen. Den fulltecknade emissionen ska-
par enligt styrelsens bedömning tillräckliga förutsättningar 
för att genomföra den tänkta expansionsplanen.

Emissionslikvidens huvudsakliga planerade använd-
ning ser ut som följer:

Ökade försäljnings- och marknadsaktiviteter samt möjliga förvärv 21,0 Mkr 

Ytterligare utveckling av verksamheten  5,0 Mkr

Investeringar i fortsatt systemutveckling 2,5 Mkr

Emissionskostnader 1,5 Mkr

Totalt 30,0 Mkr

Omsättning och resultat
Bredband2 har med sin storlek betydande stordriftsfördelar 
vid en fortsatt expansion. Oavsett om kunderna tillkommer 
via organisk tillväxt eller förvärv, ökar kostnaderna för infra-
struktur, drift och support endast marginellt. 

Omsättningen det första halvåret 2009 uppgick till 87,1 
Mkr. Omsättningen föregående år motsvarande period var 
55,7 Mkr. Periodens resultat före finansnetto var -0,4 Mkr 
(-3,2 Mkr) och resultatet efter skatt var 1,9 Mkr (-3,0 Mkr). Rö-
relsekostnaderna var under perioden 87,5 Mkr (58,9 Mkr) in-
klusive avskrivningar om 1,4 Mkr (0,9 Mkr). Omsättningen 
för 2008 uppgick till 123,3 Mkr och resultatet efter finans-
netto till -2,0 Mkr. Resultatet efter skatt uppgick till -2,2 Mkr.

En rad åtgärder har under 2008 och 2009 genomförts i 
syfte att stärka omsättning och resultat. Det handlar främst 
om marginalhöjande åtgärder vad gäller produkter och pris-
sättning, omförhandling av leverantörsavtal samt effekti-
vare rutiner i bland annat faktura- och kundhantering samt 
ekonomistyrning. Den enskilt viktigaste åtgärden har varit 
införandet av ett nytt affärssystem under det fjärde kvarta-
let 2008 och fakturering via en extern partner. Detta väntas 
fortsatt påverka resultatet positivt under resten av 2009. Det 
under 2008 genomförda förvärvet av Adamo har bidragit 
väsentligt till ökad omsättning. Antalet kunder ökade under 

2008 med sammanlagt 17 000 och bidrog till den ökade om-
sättningen.  Antalet kunder har under två år därmed ökat 
från ca. 10 000 till över 80 000 vilket är den huvudsakliga or-
saken till den redovisade omsättningsökningen. Denna till-
växt har skett dels genom organisk tillväxt dels via förvärv.

Under 2007 uppgick omsättningen till 99,9 Mkr (28,0 
Mkr, proforma). Föregående års omsättning för perioden var 
72,8 Mkr varav 44,8 Mkr utgjordes av poster av finansiell 
karaktär samt installationsverksamheten som ingick i det 
avyttrade dotterbolaget D&W Teknik AB, varför jämförelse-
siffran är 28,0 Mkr jämfört med nuvarande verksamhet.

Resultatet före finansnetto för 2007 uppgick till -20,5 Mkr 
(-13,5 Mkr) och resultatet efter skatt till -88,9 Mkr (19,5 Mkr). 
Rörelsekostnaderna var under perioden 120,4 Mkr (86,4 
Mkr) inklusive avskrivningar om 4,3 Mkr (9,4 Mkr). 

Resultatet för 2007 belastades med extraordinära kost-
nader om sammanlagt 82,0 Mkr. Dessa omfattar nedskriv-
ning av finansiella innehav som avyttrats, nedskrivning av 
tillgångar och kostnader för omstruktureringar. Realisa-
tionsförluster och nedskrivning av finansiella innehav för-
sämrade resultatet med 68,5 Mkr. 

Utgifter för omstrukturering i samband med övertagan-
det av vissa verksamhetsdelar från Labs2 och för uppbyg-
gandet av organisationen för hanteringen av operatörsverk-
samheten kostnadsfördes under 2007 direkt och påverkade 
fjärde kvartalets rörelsekostnader med 11,5 Mkr, avskriv-
ningar med 2,0 Mkr samt finansnettot med 2,8 Mkr. Tidigare 
gjord avsättning nyttjades med 11,2 Mkr för helåret.

Kassaflöde och likviditet
Koncernens tillgängliga likvida medel uppgick vid halvårs-
skiftet 2009 till 7,0 Mkr (9,1 Mkr) inklusive en ej utnyttjad 
checkkredit om 0,8 Mkr (4,4 Mkr). Kundfordringar uppgick till 
25,6 Mkr (8,8 Mkr) och övriga fordringar till 3,3 Mkr (5,3 Mkr). 

Bolagets kassaflöde var under det första halvåret positivt 
och uppgick till 4,4 Mkr (-13,8 Mkr). För 2008 uppgick kassa-
flödet till -16,8 Mkr och för 2007 till 1,6 Mkr. För 2006 uppgick 
kassaflödet till 6,7 Mkr.

Som ett led i den uttalade strategin, fokuserar Bredband2 
på kassaflödet i syfte att detta ska vara positivt och att verk-
samheten i möjligaste mån ska vara självfinansierande trots 
expansionsplanerna. Eventuella förvärv ska så fort som 
möjligt bidra till detta. En rad åtgärder har under 2008 och 
2009 genomförts i syfte att stärka kassaflödet Det handlar 
om marginalhöjande åtgärder vad gäller produkter och pris-
sättning, omförhandling av leverantörsavtal samt effekti-
vare rutiner i bland annat faktura- och kundhantering samt 
ekonomistyrning. Den enskilt viktigaste åtgärden har varit 
införandet av ett nytt affärssystem under det fjärde kvartalet 
2008 och fakturering via en extern partner. Detta väntas på-
verka kassaflödet positivt under resten av 2009

Vid utgången av 2008 uppgick koncernens tillgängliga 
likvida medel till 2,9 Mkr (18,5 Mkr) inklusive en ej utnyttjad 
checkkredit om 1,0 Mkr. Kundfordringar uppgick då till 30,6 

Kommentarer till den 
finansiella utvecklingen
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Mkr (9,6 Mkr) och övriga fordringar till 3,4 Mkr (4,6 Mkr). De 
stora kundfordringarna vid årsskiftet hängde främst sam-
man med nedan angivna förhållande.

Likviditeten förstärktes under 2008 genom att Bolaget 
upptog lån på 7,5 Mkr och en checkkredit på 4,5 Mkr. Delar 
av den förstärkta likviditeten användes vid förvärvet av Data 
Com Scandinavia Networks AB:s företagskunder. 

Bredband2 har enligt avtal rätt att fakturera privatkun-
derna månadsvis i förskott. Kunderna i exklusiva nät och 
företagskunder kan enligt avtal faktureras kvartalsvis i för-
skott. Under 2008 fakturerades samtliga kunder endast för 
innevarande månad. Bredband2 införde i januari 2009 fram-
gångsrikt fakturering enligt avtal, vilket gett cirka 12 Mkr i 
positiv kassaflödeseffekt.

Vid utgången av 2007 uppgick koncernens likvida medel 
till 18,5 Mkr (16,9 Mkr). Kundfordringar uppgick till 9,6 Mkr 
(8,1 Mkr) och övriga fordringar till 10,5 Mkr (58,5 Mkr).

Kapitalstruktur
Koncernens balansräkning vid utgången av det första halvåret 
2009 bestod av goodwill 90,0 Mkr, övriga anläggningstillgångar 
11,7 Mkr, kassa 6,2 Mkr och kortfristiga fordringar 51,2 Mkr samt 
anläggningstillgångar till försäljning 4,0 Mkr. Koncernens egna 
kapital uppgick vid periodens utgång till 45,1 Mkr. Avsättningar 
uppgick till 0 Mkr och övriga skulder till 118,0 Mkr varav 24,5 
Mkr avser upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

Koncernens balansräkning vid utgången av 2008 bestod 
av goodwill 87,6 Mkr, övriga anläggningstillgångar 8,2 Mkr,
kassa 1,9 Mkr och kortfristiga fordringar 47,8 Mkr samt anlägg-
ningstillgångar till försäljning 5,0 Mkr. Koncernens egna kapi-
tal uppgick vid utgången av 2008 till 43,3 Mkr. Avsättningar 
uppgick till 0,6 Mkr och övriga skulder till 106,6 Mkr varav 23,5 
Mkr avser upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

Vid utgången av 2007 bestod koncernens balansräkning 
av goodwill om 52,5 Mkr, övriga anläggningstillgångar om 
7,1 Mkr, en kassa på 18,5 Mkr samt kortfristiga fordringar om 
20,1 Mkr. Koncernens egna kapital uppgick till 41,2 Mkr, av-
sättningar 9,3 Mkr samt övriga skulder 50,7 Mkr.

eget kapital och skuldsättning                                                              Tkr

Kortfristiga skulder 

Mot borgen -

Mot säkerhet* 3 551

Blancokrediter** 85 373

Summa kortfristiga skulder 88 924

Långfristiga skulder

Mot borgen -

Mot säkerhet*** 11 221

Blancokrediter -

Summa långfristiga skulder 11 221

Eget kapital

aktiekapital 9 435

övriga tillskjutna medel 104 057

Balanserade medel inkl. årets resultat -67 603

summa eget kapital och skulder 146 034

* avser kortfristig del av lån från kreditinstitut samt kortfristig 
del av finansiell leasing
** avser leverantörsskulder, skatteskulder,
upplupna kostnader och liknande

nettoskuldsättning                                                                               Tkr

Likvida medel

Kassa 1 066

Likvida medel -

Lätt realiserbara värdepapper -

Likviditet 1 066

Kortfristiga fordringar**** 37 368

Kortfristiga skulder

Kortfristiga bankskulder -4 500

Kortfristig del av långfristiga skulder -3 551

Andra kortfristiga skulder -85 373

Kortfristiga skulder -93 424

Netto kortfristig skuldsättning -54 990

Andra långfristiga lån -2 382

-6 721

Nettoskuldsättning -61 711

*** avser skuld till kreditinstitut samt långfristig del av finansiell leasing som löper ut 
senast 2014-06-30
**** kundfakturering om 16,65 mkr per 090731 senarelades till 090813 och ingår 
därmed inte

Sammanställningarna ovan per 2009-07-31 har ej varit före-
mål för särskild granskning av Bolagets revisor.

Investeringar
Under 2008 uppgick investeringar i immateriella och mate-
riella anläggningstillgångar till 37 762 Tkr, under 2007 till 
51 112 Tkr och under 2006 till 2 976 Tkr. Planerade framtida 
investeringar uppgår till ca. 2,5 Mkr och avser främst inves-
teringar i systemutveckling.

InveSTerIngAr

Koncern Tkr 0901-0906 2008 2007 2006

Goodwill  32 336 46 471 1 500

Balanserade 
utvecklingskostnader 3 324 2 942 - 360

Inventarier 305 1 806 4 403 1 116

Inköp finansiell 
leasing 807 678 239  

Summa investeringar 4 436 37 762 51 113 2 976

Skattesituation
IAS 12 anger att redovisning av uppskjuten skattefordran skall 
ske endast om det är sannolikt att det framöver uppkommer 
skattepliktiga överskott mot vilka underskottsavdrag kan ut-
nyttjas. Vid årsskiftet uppgick ansamlade underskottsavdrag 
till ca 115 Mkr. I balansräkningen redovisas värdet av dessa 
underskott till 6 Mkr. Med nuvarande skattesats om 26,3 pro-
cent, finns en framtida möjlighet att ytterligare redovisa en 
uppskjuten skattefordran om ca 24 Mkr.

Framtidsutsikter och tendenser
Efter två års omstrukturering av Bolaget är organisationen 
nu klar att ta ytterligare ett steg mot en mer aktiv försäljning.  
Sälj- och marknadsavdelningarna har sedan sommaren 2008 
ökat från sex till femton personer. Supportavdelningen har 
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ökat från 18 till 26 personer och svarar för merförsäljning av 
tjänster till befintliga kunder.

Bredband2 ser fortsatt stora möjligheter att stärka Bola-
gets position som en ledande operatör i öppna fibernät. Det 
kan ske både genom förvärv och genom organisk tillväxt. På 
förvärvssidan förväntas marknaden genomgå en konsolider-
ing bland främst mindre aktörer. Bredband2s starka position 
skapar möjligheter för Bolaget att ta aktiv del i denna om-
vandling och den förestående nyemissionen ska ses i detta 
sammanhang.

Organiskt väntas Bredband2s tillväxt fortsätta bland 
annat genom den ökade satsningen på försäljning. Detta 
kommer att ske främst inom segmenten företagstjänster och 
IP-telefoni samt kringtjänster som säkerhetslösningar. Nya 
tjänster kommer att lanseras löpande. Prisutvecklingen på 
produkter och tjänster väntas fortsatt vara stabil.

Bolagets uttalade fokus på kassaflöde bedöms, tillsam-

mans med de medel som den förestående emissionen väntas 
tillföra, leda till att Bolaget kan fortsätta att expandera under 
fortsatt positiv finansiell utveckling.

En skiljeprocess mot Bredband2 AB samt en domstols-
process mot Bredband2 i Skandinavien AB (publ) innebär 
risker för bolagen. Rättsliga tvister innebär i sig risker för 
såväl förlust av målen som kostnader för ombud och - vid 
skiljeförfarande - skiljenämnden. Styrelsen bedömer att 
Bredband2 i Skandinavien AB (publ) har goda möjligheter 
till framgång i tvisten avseende den ekonomiskt mest bety-
delsefulla tvistefrågan – kraven på framtida licensavgifter. 
Styrelsen bedömer att utgången av skiljeprocessen gente-
mot Bredband2 AB är osäker och det finns enligt styrelsens 
uppfattning en risk för att skiljeförfarandet kommer att ut-
mynna i att Bredband2 AB förpliktas att betala en del av det 
belopp som yrkats i skiljeprocessen. Se vidare nedan under 
avsnittet Legala frågor och övrig information (sid 30). 
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Aktien, Aktiekapital 
och ägarstruktur 

År Transaktion A-aktier B-aktier Antal aktier
Förändring 

aktiekapital SeK
Totalt 

aktiekapital SeK 
Kvotvärde 

SeK

1989 Bolagsbildning (ackumulerat) 500 0 500 50 000 50 000 100

1995 Omstämpling 325 175 500 - 50 000 100

1995 Nyemission 325 6 675 7 000 650 000 700 000 100

1995 Nyemission 500 11 155 11 655 465 500 1 165 500 100

1997 Split 100:1 50 000 1 115 500 1 165 500 - 1 165 500 1

1997 Nyemission 50 000 1 580 500 1 630 500 465 000 1 630 500 1

1997 Nyemission 50 000 1 710 963 1 760 963 130 463 1 760 963 1

1997 Nyemission 50 000 3 335 963 3 385 963 1 625 000 3 385 963 1

1999 Nyemission 50 000 4 005 963 4 055 963 670 000 4 055 963 1

1999 Nyemission 50 000 5 905 963 5 955 963 1 900 000 5 955 963 1

2000 Omstämpling - 5 955 963 5 955 963 - 5 955 963 1

2000 Nyemission - 6 955 963 6 955 963 1 000 000 6 955 963 1

2001 Nyemission - 23 341 126 23 341 126 16 385 163 23 341 126 1

2003 Nedsättning aktiekapital - - 23 341 126 -22 757 598 583 528 0,025

2003 Nyemission (förändring) - 16 000 000 39 341 126 400 000 983 528 0,025

2003 Nyemission - 4 000 000 43 341 126 100 000 1 083 528 0,025

2004 Nyemission - 173 364 504 216 705 630 4 334 113 5 417 641 0,025

2004 Nyemission (registrerad 2005) - 12 300 000 229 005 630 307 500 5 725 141 0,025

2005 Nyemission - 15 000 000 244 005 630 375 000 6 100 141 0,025

2005 Nyemission (registrerad 2006) - 42 222 222 286 227 852 1 055 556 7 155 696 0,025

2006 Nyemission - 1 500 000 287 727 852 37 500 7 193 196 0,025

2006 Nyemission - 11 800 000 299 527 852 295 000 7 488 196 0,025

2006 Nyemission - 50 000 000 349 527 852 1 250 000 8 738 196 0,025

2007 Nyemission - 3 920 000 353 447 852 98 000 8 836 196 0,025

2008 Apportemission (registrerad 2009) - 23 965 137 377 412 989 599 128 9 435 325 0,025

2009 Förestående nyemission - 377 412 989 754 825 978 9 435 325 18 870 650 0,025

Aktiekapitalets utveckling 

Bredband2 i Skandinavien AB (publ):s (Bredband2) aktier är 
registrerade hos, och dess aktieägarförteckning förs av, Euro-
clear Sweden AB/VPC, Box 7822, 103 97 Stockholm. Aktiebrev 
utfärdas inte för aktierna. Bredband2:s aktie handlas på Nas-
daq OMX First North. Kortnamn på Nasdaq OMX First North 
är BRE2 och ISIN-kod är SE0000648669. Remium AB är Bola-
gets Certified Adviser. 

Bredband2:s aktiekapital uppgår till 9 435 324,725 kronor 
före nyemissionen som den beskrivs i detta prospekt, fördelat 

på 377 412 989 aktier, envar med kvotvärde 0,025 kronor. Alla 
aktier har lika rätt till Bolagets tillgångar och vinst. 

Nyemissionen som den beskrivs i detta prospekt kommer 
att öka aktiekapitalet med högst 9 435 324,725 kronor fördelat på 
högst 377 412 989 aktier. Aktiekapitalet kommer efter nyemis-
sionen att uppgå till högst 18 870 649,45 kronor. De erbjudna ak-
tierna i nyemissionen motsvarar 50,0 procent av aktiekapitalet 
och 50,0 procent av rösterna i Bolaget efter nyemissionen men 
före utspädning genom utelöpande teckningsoptioner. 

Utestående teckningsoptioner 
Bredband2 i Skandinavien AB (publ) införde vid årsstämman 
25 maj 2007 ett aktiebaserat incitamentsprogram i form av per-
sonaloptioner i syfte dels att behålla och rekrytera kompetent 
personal till koncernen, dels att nuvarande och framtida an-
ställda i koncernen bereds tillfälle att bli delägare i Bredband2. 
Ursprungligen deltog 14 personer i incitamentsprogrammet. 
Sex medarbetare har avslutat sina anställningar och därmed 
har 1 269 000 tilldelade personaloptioner förverkats.

Äganderätten till teckningsoptioner kommer att överfö-
ras till den anställde eller annan deltagare i incitamentspro-

grammet direkt genom att de på marknadsmässiga villkor 
förvärvas, medan personaloptionerna intjänas (s. k. vesting) 
med en tredjedel av antalet tilldelade optioner per år under en 
treårsperiod, förutsatt att innehavaren fortfarande antingen är 
anställd eller styrelseledamot i Bredband2 i Skandinavien AB 
(publ) detta datum. Per den 31 december 2007 fanns utestå-
ende optioner berättigande till teckning av totalt 18 600 000 
aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), varav 4 500 000 
optioner är avsedda för att täcka sociala kostnader i samband 
med utnyttjandet av personaloptionerna. 14 100 000 optioner 
ingår i personaloptionsprogrammet. Totalt antal utestående 
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personaloptioner vid tiden för detta prospekt är 12 831 000 st.
Optionsprogrammet innebär en maximal utspädning av 

existerande aktieägare med 5,0 procent, varav 3,7 procent till 
följd av tilldelning till anställda och 1,3 procent för betalning 
av skatter. Teckningskursen för att utnyttja optionerna är 0,75 
kr med sista inlösen den 31 december 2011.

Villkoren för teckningsoptionerna kommer som en följd 
av företrädesemissionen att justeras på sedvanligt sätt såvitt 
avser teckningskurs och antalet aktier som teckningsoptio-
nerna berättigar till teckning av.

emissionsbeslut och bemyndigande
Beslut om att genom nyemission öka Bolagets aktiekapital 
som det beskrivs i detta prospekt fattades av en extra bolags-
stämma den 29 september 2009.  

Årsstämman som hölls den 28 april 2009 bemyndigande 
styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till 
nästa ordinarie bolagsstämma, besluta om nyemission av 
aktier och/eller teckningsoptioner med en maximal emis-
sion av aktier och optionsrätter att teckna nya aktier som 
kan leda till en ökning av antalet aktier med totalt högst 150 
000 000  st. Styrelsens bemyndigande omfattar endast rätt 
att besluta om apportemission av aktier respektive emission 
av teckningsoptioner med betalning i form av apportegen-
dom. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande 
skall vara aktiens marknadsvärde i anslutning till respek-
tive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är att ny-
emitterade aktier respektive teckningsoptioner skall utgöra 
förvärvsvaluta i samband med förvärv av företag eller verk-
samheter som Bolaget kan komma att genomföra.

Ägarstruktur
Nedan anges Bredband2:s största aktieägare enligt den av 
Euroclear Sweden AB/VPC förda aktieboken per 31 augusti 
2009 kompletterat med de för Bolaget kända förändringarna 
därefter. Tabellen nedan avser ägarförhållanden före den i 
detta prospekt beskrivna nyemissionen. 

Aktieägare 
2009-08-31 Antal aktier

Andel 
kapital/röster 

Leif Danielsson                              80 000 000 21,20%

Gustavia Sverige                      36 080 000 9,56%

Anders Lövgren                           30 000 000 7,95%

Nordisk Specialtextil AB 22 262 123 5,90%

Ulf Östberg 10 036 977 2,66%

TJ Junior AB 6 758 000 1,79%

Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 3 953 936 1,05%

Nordnet Pensionsförsäkring AB 3 545 894 0,94%

Daniel Krook 3 250 000 0,86%

Deutsche Bank (Suisse) SA 3 140 000 0,83%

Övriga 178 386 059 47,26%

377 412 989 100%

Kursutveckling
I diagrammet visas kursutvecklingen för Bredband2:s aktie 
sedan september 2008. 

Teckningsförbindelser 
Några av Bredband2:s större aktieägare, ledande befatt-
ningshavare och externa investerare har lämnat tecknings-
förbindelser motsvarande cirka 41 procent av emissionen. 
Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. 
Samtliga lämnade teckningsförbindelser är skriftliga. Inga 
medel är pantsatta eller spärrade för detta ändamål. 

Utdelning och övrig information
Samtliga aktier ger lika rätt till andel i Bolagets tillgångar 
och vinst och de nyemitterade aktierna i förestående nyemis-
sion medför rätt till vinstutdelning första gången på den av-
stämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det 
att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

I övervägandet om förslag till utdelning för framtiden 
kommer styrelsen att beakta flera faktorer, bland annat Bo-
lagets verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning, 
aktuellt och förväntat likviditetsbehov, expansionsplaner, 
avtalsmässiga begränsningar och andra väsentliga faktorer. 
I svenska bolag måste utdelningen föreslås av styrelsen och 
beslutas av bolagsstämman i enlighet med aktiebolagslagen 
och bolagsordningen.

Utdelning beslutas av bolagsstämman och utbetal-
ningen ombesörjes av Euroclear Sweden AB/VPC. Rätt till 
utdelning tillfaller den som vid av bolagsstämman fastställd 
avstämningsdag var registrerad som aktieägare i den av Eu-
roclear Sweden AB/VPC förda aktieboken. Om aktieägare 
inte kan nås genom Euroclear Sweden AB/VPC kvarstår 
aktieägarens fordran på Bolaget avseende utdelningsbelopp 
och begränsas endast genom regler om preskription. Vid 
preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bredband2. Det fö-
religger inte några restriktioner för utdelning eller särskilda 
förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige. Aktieä-
gare har rätt till andel av överskott vid en eventuell likvida-
tion i förhållande till det antal aktier som innehavaren äger.
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Styrelse, ledande befattnings-
havare och revisorer

Styrelse
Anders Lövgren, f 1946, styrelseordförande 
från 2007. Lövgren är tillsammans med sina 
bröder ägare av en grupp företag med en 
samlad omsättning på drygt 1 miljard kronor. 
Gruppen består av Fastec AB, Valutec AB, 
Valutec OY, Optronic AB. Tidigare uppdrag: 

VD, Realia Fastighets AB 1992-1995, VD, Columna Fastigher 
AB, 1996-2000. Lövgren innehar även styrelseuppdrag i Au-
totech Teknik Information AB (ordf) samt är VD i Temaut-
veckling Norden AB.
Antal aktier: 30 000 000
Antal optioner: 0

Rolf Johansson, f 1952, styrelseledamot från 
2008. Advokat med egen verksamhet i Upp-
sala och lång erfarenhet av styrelseuppdrag i 
privata och publika bolag. Johansson var tidi-
gare partner i Linklaters Advokatbyrå och har 
över 20 års erfarenhet inom området affärsju-

ridik med fokus på företagsförvärv, kapitalmarknaden och 
större affärstransaktioner. Han har erfarenhet från olika 
branscher men tungvikten ligger på fastigheter.
Antal aktier: 0
Antal optioner: 0

Martin Alsén, f 1956, styrelseledamot från 2008.
Entreprenör inom IT och marknadsföring. Alsén 
har en ingenjörsbakgrund och har de senaste 10 
åren arbetat främst med tekniker för att leverera 
krävande media via Internet. Han har grundat 
två IT-bolag som senare börsintroducerats samt 

även innehavt ledande befattningar i ytterligare tiotalet bolag.
Antal aktier: 117 647
Antal optioner: 0

Anders Sandberg, f 1954 , styrelseledamot från 
2008. VD för Lulebo AB sedan 1996 med stark 
förankring inom SABO. Sandberg innehar 
även styrelseuppdrag i Kallax Cargo AB, 
HBV, Entreprenadsystem AB, Lunet AB, NE-
LAB Invest och har tidigare innehaft ca 17st 

styrelseuppdrag i olika branscher.
Antal aktier: 1 176 471
Antal optioner: 0

Daniel Krook, f 1971 , VD och styrelseledamot 
från 2007. Verkställande Direktör i Bredband2 i 
Skandinavien AB (publ). Krook har tidigare ar-
betat som Finansdirektör och har en magister-
examen i företagsekonomi från Lunds Universi-
tet och därefter en Executive MBA från EFL.

Antal aktier: 3 250 000
Antal optioner: 4 653 000

Ledande befattningshavare
Samuel Hägglund, f 1966, anställd från 2005 
Koncernens finanschef sedan 2005. Arbetade dessförinnan 
under 15 år som redovisningskonsult och har en fil. kand. i 
företagsekonomi från Umeå Universitet.
Antal aktier: 2 500 000
Antal optioner: 2 115 000

Tobias Bengtsson, f 1974, anställd från 2008
Teknisk Chef  sedan 2008. Bengtsson har sedan 15 år arbetat 
med design och implementation av större bredbands- och 
telefoniinstallationer i norden.
Antal aktier: 0
Antal optioner: 282 000

Mats Gustavsson, f 1975, anställd från 2007
Affärsområdesansvarig fastighetsägare, bostadsrättsför-
eningar samt företag sedan 2007. Gustafsson har tidigare 
arbetat som försäljnings- och projektchef. Har en fil. kand. i 
företagsekonomi från Lunds Universitet samt påbyggnadsut-
bildningar inom projektledning (PPS) och företagsuppköp.
Antal aktier: 400 000
Antal optioner: 282 000

Paul Bergqvist, f 1970, anställd från 2007
Driftchef sedan 2008. Bergqvist har tidigare jobbat i Kabel-
TV branschen i ca 15 år, allt från Installatör, Tekniker till 
Driftansvarig på bl.a. CanalDigital
Antal aktier: 0
Antal optioner: 282 000

Mikael Johansson, f 1968, anställd från 2008
Affärsområdesansvarig öppna nät sedan 2008. Mikael har 
tidigare arbetat som VD för Bahnhof Bredband och har en 
civilingenjörsexamen från KTH.
Antal aktier: 50 000
Antal optioner: 282 000

Övrig information kring 
styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Samtliga styrelseledamöter är valda fram till årsstämman 
2010. Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare 
har några familjerelationer eller andra närståenderelationer 
till någon annan styrelseledamot eller ledande befattningsha-
vare. Såvitt Bolaget känner till har ingen styrelseledamot el-
ler ledande befattningshavare något intresse som står i strid 
med Bolagets intressen. Ingen styrelseledamot eller ledande 
befattningshavare har, annat än vad som framgår nedan, va-
rit inblandad i konkurs, likvidation, konkursförvaltning eller 
i bedrägerirelaterad rättslig process de senaste fem åren. Det 
har under de fem senaste åren inte funnits några anklagelser 
och/eller sanktioner från myndighet eller organisation som fö-
reträder viss yrkesgrupp och som är offentligrättsligt reglerad 
mot någon av dessa personer och ingen av dem har under de 
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senaste fem åren förbjudits av domstol att ingå som medlem i 
ett företags förvaltnings-, lednings-, eller kontrollorgan eller att 
ha ledande eller övergripande funktioner hos emittent. Ingen 
av ovan nämnda ledande befattningshavare eller styrelseleda-
möter har av myndighet eller domstol förhindrats att handla 
som medlem av någon emittents styrelse eller ledningsgrupp 
under de senaste fem åren. Samtliga styrelseledamöter och 
ledande befattningshavare kan nås via Bolagets kontor med 
adress Drottninggatan 65, 113 36 Stockholm, tel 0771-51 85 00.
 
Förteckning över nuvarande och avslutade engagemang*
Daniel Krook   
Företag Funktion Fr.o.m. t.o.m.
Freckle Faced AB SU 2007-02-23 
 LE, VD 2006-11-18 2007-02-23
Bredband2 i Skandinavien AB LE, VD 2008-07-03 
 EVD 2007-10-11 2008-07-03
Labs2 i Lund AB EFT 2007-02-05 2007-10-03
FastTV net AB  LE, OF 2007-04-26 2008-02-12
Labs2 Drift AB EFT 2007-02-05 2007- 11-05
Freckle Faced Handelsbolag BO 2004-03-04 2007- 01-11

Anders Lövgren   
Företag Funktion Fr.o.m. t.o.m.
Linteum Piteå AB LE, OF 2008-03-29 
Aktibolaget Trevnaden LE  
Valutec Group AB LE, OF 2005-04-26 
 LE 2000-03-21 2005-04-26
 SU  2000-03-21
Valutec Virekstorkar AB LE, OF 2006-02-24 
 SU  2006-02-24
Smörsvampen Förvaltning AB   
Autotech Förvaltning AB LE, OF 2008-11-19 
 SU 2005-10-04 2008-11-19
Valutec Holding AB LE, OF 2001-01-23 2006-09-25
 LE  2001-01-23
Megaron Holding AB LE  2007-03-12
Utec Aktiebolag LE  
Lööveverken AB LE  2004-12-28
Bredband2 i Skandinavien AB LE, OF 2007-06-29 
Skellefteåmäklarna AB SU 2008-11-03 
Autotech Teknikinformation AB LE, OF 2002-10-22 
Fibrite AB LE, OF 2004-02-04 2005-09-29
Autotech Teknikinformation AB LE, OF 2007-04-19 
Linteum AB LE, OF 2004-06-29 
 LE 2000-12-15 2004-06-29
Feinöw JJK 91513 AB LE, OF 2004-02-03 2004-12-20
Norrporten Östermalm AB LE, OF 2004-07-30 2007-02-08
 LE 2002-04-13 2004-07-30
Wheely International AB LE 2002-10-29 2007-05-14
 LE, VD, OF 2002-10-29 2007-05-14
North Kingdom 
Design & Communication AB LE 2009-02-27 
Fastec Service AB LE 2004-06-29 
 LE, OF 2004-04-05 2004-06-29
Temautveckling i Norden Invest AB LE, OF 2004-05-14 2007-10-17
Trollporten Invest i Norden AB LE, OF 2004-12-22 2006-12-19
AB Megaron LE, OF 2005-01-26 
Digital Poster Sweden AB LE, OF 2006-11-17 
Inlux Software AB LE, OF 2007-04-02 
Fasstighetsbolaget LOKE HB BO  2008-04-17

Megarator KB KD  2008-04-09

Martin Alsén   
Företag Funktion Fr.o.m. t.o.m.
Bredband2 i Skandinavien AB LE 2008-07-03 
Larsson & Holm Byggnads AB LE 2008-03-11 2009-05-19

Likvidation beslutad 2009-04-27   
Chinsay AB LE 2004-07-14 2009-05-19
Voddler AB LE, VD, OF 2005-09-20 2007-01-31
Voddler Sweden AB LE 2006-12-05 2007-11-02
Savannah Emilia AB LE, VD 2008-11-03 
Savannah Josefin AB LE 2009-01-21 
Bostadsrättsföreningen Luxhuset 2 LE 2008-02-26 
Martin Ahlsén konsult HB BO  
   
Rolf Johansson   
Företag Funktion Fr.o.m. t.o.m.
Lagerlöf & Leman Kontor AB LE 2000-04-26 2007-06-25
Linklaters Administration AB LE 2000-04-26 2005-04-08
Lagerlöf & Leman Serviceaktiebolag LE 2000-03-20 2007-06-25
Bredband2 i Skandinavien AB LE 2008-07-30 
L&L Advokater AB LE, VD, OF 2002-12-19 
 LE, VD 2000-03-03 2002-12-19
 SU 1994-04-20 1997-04-21
Linklaters Advokatbyrå AB LE, VD, OF 2002-06-01 2005-05-19
 LE, VD 2001-10-03 2002-06-01
 LE, OF 2001-08-14 2001-10-03
Linklaters Advokatbyrå Holding AB LE, VD 2003-10-13 2005-06-01
Allokton AB LE 2009-07-21 
Advokat Rolf Johansson AB LE 2008-07-23 
Bostadsrättsföreningen Brundisium LE 2001-03-21 2008-08-29
   
Anders sandberg   
Företag Funktion Fr.o.m. t.o.m.
Lulebo AB EVD 1996-03-25 
NELAB Försäljnings AB LE, OF 2009-07-29 
 LE 2008-04-18 2009-07-29
Entreprenadsystem i Stockholm AB LE, OF 2007-01-09 
Bredband2 i Skandinavien AB LE 2008-07-03 
Comdate AB LE, OF 2009-07-29 
 LE 2008-04-18 2009-07-29
NELAB Invest AB LE, OF 2009-07-29 
 LE 2008-04-18 2009-07-29
Entreprenadsystem i Västerås AB LE, OF 2007-01-04 
LENE i Stockholm AB EFT 1996-09-27 2009-06-18

Likvidation beslutad 2009-06-12   
JÅSAB AB LE, OF 2007-01-04 
Kallax Cargo AB LE, OF 2008-02-06 
 LE 1999-11-01 2008-02-06
Lunet AB LE 2007-11-09 
CS kompetensutveckling AB SU 2007-11-09 
Husbyggnadsvaror H.B.V. förening u.p.a. LE 2005-06-10 
 SU 2002-02-26 2005-06-10
C.E.K. kurs och träningscentra 
Ekonomisk Förening LE 2003-10-17 
NAB Ekonomisk förening LE 1998-07-06 2006-04-19

Likvidation avslutad 2007-11-30 LE, VD 1997-11-12 1998-07-06

Samuel Hägglund   
Företag Funktion Fr.o.m. t.o.m.
Vännas Redovisningsbyrå AB LE 2003-02-10 2007-11-13

Likvidation beslutad 2007-11-07   
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Orexis Communication AB SU 2006-02-13 
Bredband2 AB SU 2005-08-16 
Kvist & Olofssons Åkeri AB SU 2008-01-17 
Billiant AB SU 2007-04-16 
S.A.H. Företagskonsult AB LE 2001-05-03 
Xtranet Installation i Stockholm AB SU 2005-08-16 2006-09-28
Resurs Management i Nacka AB SU 2001-08-30 2007 -10-11

Likvidation beslutad 2008-10-30   
Konkurs inledd 2008-11-19   

SkyCom Karlstad AB SU 2006-10-12 
FastTV net AB LE 2006-09-22 2007-04-26
 SU 2006-05-19 2006-09-22
Bredband2 Stockholm AB SU 2007-07-04 
Via Europa i Lund AB SU 2006-04-05 2007-04-25
LIPI Stockholm AB SU 2007-08-20 
Labs2 Drift AB SU 2006-10-11 2007-01-05
SkyCom Option AB SU 2007-08-28 
Uppdragsbolag i Sverige AB SU 2008-05-31 
 LE 2007-09-21 2008-05-31

Tobias Bengtsson   
Företag Funktion Fr.o.m. t.o.m.
Konsortit AB SU 2007-11-15 
   
Mats Gustavsson   
Företag Funktion Fr.o.m. t.o.m.
Finns inte registrerad i något företag   
   
Paul Bergqvist   
Företag Funktion Fr.o.m. t.o.m.
Finns inte registrerad i något företag   
   
Mikael Johansson   
Företag Funktion Fr.o.m. t.o.m.
GlobeCom Network AB LE, VD 2005-02-22 2005-12-06
One Stadsnät AB LE, VD 2004 -11-30 2006-01-10

 LE 2003-06-13 2004-11-30

* Enligt utdrag från Bolagsverkets register 

revisorer
Ernst & Young AB, Jakobsbergsgatan 24, SE-103 99 Stock-
holm. Wilhelm Sande, auktoriserad revisor FAR, är huvud-
ansvarig revisor och har varit revisor för Bredband2 i Skan-
dinavien AB (publ) sedan årsstämman den 25 maj 2007.

Dessförinnan var Per Anders Molin, Previsor (numera 
Lindebergs Grant Thornton), revisor, Auktoriserad revisor 
FAR.  Bytet av revisor skedde i samband med att ny styrelse 
valdes och ny VD tillsattes. 

 
Mandatperiod
Bredband2:s styrelseledamöter valdes av årsstämman som 
hölls den 28 april 2009. Uppdraget för samtliga styrelseleda-
möter gäller till slutet av nästa årsstämma, som är planerad 
att äga rum i april 2010. En styrelseledamot äger rätt att när 
som helst frånträda uppdraget.

Bolagets revisor valdes av årsstämman den 25 maj 2007 
med en mandatperiod om fyra år.

Bolagsstyrning
Bolaget har att iaktta aktiebolagslagens bestämmelser om 

bolagsstyrning. Styrelsen för Bredband2 har därvid upprät-
tat en arbetsordning för sitt arbete, instruktioner avseende 
arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande di-
rektören, vilken behandlar dennes arbetsuppgifter och 
rapporteringsskyldigheter, samt fastställt instruktioner för 
den ekonomiska rapporteringen. Arbetsordningen ses över 
årligen. Styrelsen har prövat frågan huruvida särskilda kom-
mittéer avseende revision och ersättningsfrågor bör inrättas. 
Mot bakgrund av Bolagets storlek och verksamhetens om-
fattning har styrelsen gjort bedömningen att dessa frågor är 
av sådan betydelse att de bör beredas och beslutas av sty-
relsen i sin helhet och att detta kan ske utan olägenhet. Den 
svenska koden för bolagsstyrning (Koden) är i dagsläget 
inte obligatorisk för Bredband2. Bolaget följer dock noggrant 
utvecklingen kring bolagsstyrningsfrågor och Koden.

ersättning till styrelsen
Under 2008 utbetalades ersättningar till styrelsen om totalt 
500 000 SEK. Styrelsens ordförande erhöll 200 000 SEK och 
övriga i Bolaget icke anställda ledamöter erhöll 100 000 SEK 
vardera. Beslutade ersättningar för 2009 uppgår till totalt 
500 000 SEK varav 200 000 SEK till styrelsens ordförande 
och 100 000 TSEK vardera till övriga i Bolaget icke anställda 
ledamöter.

ersättningar till verkställande direktören 
och övriga ledande befattningshavare
Bolagets VD erhöll under 2008 lön om 825 000 SEK. Därtill 
betalades premier för pensionsförsäkringar och övriga för-
säkringar på totalt 63 000 SEK. VD erhöll vidare bilförmån 
om totalt 73 000 SEK under 2008.

Övriga ledande befattningshavare erhöll under 2008 lön 
om totalt 2 248 000 SEK. Därtill betalades premier för pen-
sionsförsäkringar och övriga försäkringar på totalt 163 000 
SEK samt bilförmån om totalt 251 000 SEK under 2008.

Pensioner, bonus och avgångsvederlag
VD har rätt till avgångsvederlag motsvarande lön under 12 
månader vid uppsägning från Bolagets sida. Nio av dessa 
månader är arbetsbefriade. Vid uppsägning från VD:s sida 
är uppsägningstiden 6 månader.

I övrigt föreligger inga avtal mellan medlemmarna av 
förvaltningsorgan, lednings- eller kontrollorgan och Bolaget 
eller något av dotterbolagen om förmåner efter det att upp-
draget avslutats.

ersättning till revisorer
Koncernbolagens revisorer har under 2008 erhållit arvoden 
om 469 000 SEK varav 69 000 SEK avsåg andra uppdrag än 
revisionsuppdrag. 
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Pågående processer mot Labs2
Labs2 i Lund AB påkallade i februari 2009 skiljeförfaranden 
vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut mot 
Bredband2 i Skandinavien AB (publ) och mot Bredband2 AB. 

I tvisten mot Bredband2 AB framställde Labs2 prelimi-
närt yrkande om ersättning dels för obetald tilläggsköpeskil-
ling om sex miljoner kronor baserat på ett verksamhetsöver-
låtelseavtal tecknat i mars 2007 (Överlåtelseavtalet) och dels 
för leasingkostnader om fem miljoner kronor eller högre för 
utrustning som Labs2 leasat men anser att Bredband2 AB 
har nyttjat. Bredband2 AB bestred Labs2s yrkande och angav 
att Bolaget har kvittningsgilla motfordringar uppgående till 
minst det av Labs2 yrkade beloppet. Motfordringarna avser 
dels ersättning för s k. transit som Labs2 har nyttjat och dels 
fordringar på skadestånd, prisavdrag och ersättning för av-
hjälpande till följd av brister i det av Labs2 tillhandahållna af-
färssystemet Brikks och därmed sammanhängande tjänster. 

I tvisten mot Bredband2 i Skandinavien AB (publ) yr-
kade Labs2 att skiljenämnden skulle fastställa att Bolaget 
är skyldigt att erlägga ersättning för framtida licensavgifter 
enligt ett licensavtal för affärssystemet Brikks som var bi-
fogat Överlåtelseavtalet. De framtida licensavgifterna upp-
skattades vid denna tidpunkt av Labs2 till minst 40 miljoner 
kronor. 

Skiljedomsinstitutet avvisade den 12 juni 2009 de båda 
skiljemålen. Skiljemålet mot Bredband2 i Skandinavien 
AB (publ) avvisades då ingen av parterna var beredd att 
erlägga Bredband2s del av förskottsbeloppet till Institutet. 
Skälet till att Bredband2 inte betalade var att Bolaget inte 
ansåg att Institutet var behörigt att pröva tvisten. Skiljemå-
let mot Bredband2 AB avvisades av misstag av Institutet 
innan den frist för betalning av förskott som Institutet med-
delat hade löpt ut. 

Labs2 i Lund AB har den 3 september 2009 på nytt påkal-
lat skiljeförfarande mot Bredband2 AB, i stort enligt samma 
preliminära yrkanden och grunder som i februari 2009. 
Labs2 har vidare i september 2009 väckt talan vid allmän 
domstol rörande sina krav om ersättning för framtida licens-
avgifter mot Bredband2 i Skandinavien AB (publ). Labs2 an-
gav i samband därmed att kravet på framtida licensavgifter 
uppgår till ca 40 miljoner kronor.

Labs2s krav på framtida licensavgifter
Den ekonomiskt mest betydelsefulla tvistefrågan är Labs2s 
krav på ersättning för framtida licensavgifter. Tvisten rör 
tolkningen av avtal tecknade mellan parterna och hur Labs2 
uppfyllt leveransförpliktelserna i avtalen. 

Labs2 har ännu inte slutligt preciserat sina grunder för 
kravet på framtida licensavgifter. Såvitt Bredband2 förstår 
menar Labs2 dock att det tilläggsavtal avseende nyttjande-
rätt till affärssystemet Brikks som bifogades Överlåtelseav-
talet, ger Labs2 rätt till en rörlig licensavgift för perioden 1 
april 2009 till och med 1 september 2012 oavsett om affärs-
systemet Brikks nyttjas eller inte. Bredband2 anser att rätt 

till licensersättning endast föreligger vid nyttjande av Brikks 
och att Bredband2 inte är skyldigt att nyttja Brikks enligt av-
talen. Bredband2 anser vidare att Brikks och de tillhörande 
tjänsterna under hela nyttjandetiden har varit behäftade 
med väsentliga brister. Bristerna har föranlett avsevärda 
kostnader och skador för Bredband2. De har vid upprepade 
tillfällen påtalats av Bredband2 men inte avhjälpts. Labs2s 
uteblivna avhjälpande medförde att Bredband2 under hös-
ten 2008 slutligen ansåg det nödvändigt att omgående an-
skaffa ett annat affärsstödsystem än Brikks för att få det stöd 
som verksamheten fordrar. Båda parter har sedermera sagt 
upp avtalen om tillhandahållande av Brikks.

Styrelsens bedömning av pågående tvister
Såväl skiljeprocessen mot Bredband2 AB som domstolspro-
cessen mot Bredband2 i Skandinavien AB (publ) innebär 
risker för Bolagen. Rättsliga tvister innebär i sig risker för 
såväl förlust av målen som kostnader för ombud och - vid 
skiljeförfarande - skiljenämnden. De båda bolagen företräds 
i tvisterna av erfarna och professionella ombud. Styrelsens 
bedömning enligt nedan baseras bl.a. på råd från ombuden.

Styrelsen bedömer att Bredband2 i Skandinavien AB 
(publ) har goda möjligheter till framgång i tvisten avseende 
den ekonomiskt mest betydelsefulla tvistefrågan – Labs2s 
krav på framtida licensavgifter.

Styrelsen bedömer att utgången av skiljeprocessen gen-
temot Bredband2 AB är osäker. Det är ostridigt att Labs2 har 
rätt till tilläggsköpeskilling om sex miljoner kronor baserat 
på Överlåtelseavtalet. Bredband2 har bokfört den posten 
som en skuld till Labs2. Vidare är Bredband2 AB införstått 
med att ersätta Labs2 för en del av dess leasingkostnader – 
men endast för sådan utrustning som Bredband2 faktiskt ut-
nyttjat, dvs. ett lägre belopp än de fem miljoner kronor som 
Labs2 preliminärt yrkat. Bredband2 anser sig emellertid ha 
kvittningsgilla motfordringar mot Labs2 som sammanlagt 
överstiger de belopp som Labs2 har rätt till. Styrelsen anser 
att Bolaget har goda möjligheter att vinna framgång med 
invändningar om motfordringar, även om det inte är säkert 
att skiljenämnden kommer att acceptera Bredband2 ABs be-
räkningar av storleken på motkraven i dess helhet och att 
ersättning kan komma att reduceras till följd av ansvarsbe-
gränsningar i de aktuella avtalen. Det finns enligt styrelsens 
uppfattning därför en risk för att skiljeförfarandet kommer 
att utmynna i att Bredband2 AB förpliktas att betala en del 
av det belopp som Labs2 yrkat i skiljeprocessen.

 Det ska slutligen noteras att de omtvistade skriftliga av-
talen innehåller ett flertal motstridigheter vad gäller vilket 
koncernbolag som är part i de respektive avtalen. Processer-
nas innehåll kan komma att förändras med hänsyn till detta.

Sammanfattningsvis kan följande sägas om tvisterna. 
Labs2:s krav i skiljeförfarandet uppgår till ca 11 Mkr (6 + 5 
Mkr) plus räntor och kostnader. Bredband2s inställning är 
att Labs2 i och för sig är berättigat till tilläggsköpeskillingen 

Legala frågor 
och övrig information
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om 6 Mkr men bara delvis till anspråken på ersättning för 
leasingkostnader om ca 5 Mkr. Bredband2 anser sig ha mot-
krav som överstiger det sammanlagda beloppet av Labs2:s 
krav. Tvisten bedöms bli avgjord av skiljenämnden inom 12 
månader. 

Labs2:s krav på framtida licensavgifter i tvisten i allmän 
domstol uppgår till ca 40 Mkr plus räntor och kostnader. 
Bredband2 anser att Labs2:s krav saknar rättslig grund. Tvis-
ten bedöms inte vara slutligt avgjord inom 2 år.

Aktieägaravtal
Styrelsen för Bredband2 i Skandinavien AB (publ) känner 
inte till något aktieägaravtal mellan Bolagets aktieägare.

Tillstånd
Bolaget är beroende av en av Post- och Telestyrelsen beviljad 
radiolicens för att bedriva verksamheten. I övrigt är Bolaget 
inte beroende av tillstånd eller beslut från nationella myn-
digheter eller motsvarande organ. 

Försäkringsskydd
Styrelsen bedömer att Bolagets nuvarande försäkrings-
skydd är tillfredsställande med avseende på verksamhetens 
art och omfattning.

Anställningsavtal
Sedvanliga anställningsavtal föreligger i koncernen. Samtli-
ga anställningsavtal i Sverige bygger på svensk arbetsrätts-
lig lagstiftning. Avtalen är individuella avseende lön, se-
mester, rätt till övertidsersättning och eventuella förmåner. 
Samtliga avtal reglerar sekretess och rätt till arbetstagares 
uppfinningar. 

Transaktioner med närstående
Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har 
eller har haft någon direkt eller indirekt delaktighet som 
motpart i några av Bolagets affärstransaktioner, som är el-
ler har varit ovanliga till sin karaktär eller med avseende på 
villkoren och som i något avseende kvarstår oreglerad eller 
oavslutad. Revisorerna har inte heller varit delaktiga i några 
affärstransaktioner enligt ovan. Bolaget har heller inte läm-
nat lån, ställt garantier eller ingått borgensförbindelse till 
eller till förmån för någon av styrelsens ledamöter, ledande 
befattningshavare eller revisorer i Bolaget.

väsentliga avtal
Avtal med nätägare
Bredband2 erbjuder tjänster i främst öppna nät som ägs av 
publika och privata nätoperatörer. Bredband2 är således be-
roende av avtal med nätoperatörer som driver nät med en öp-
pen affärsmodell. Öppenhet innebär att olika tjänsteleveran-
törer kan konkurrera på icke diskriminerande villkor i näten. 
Att bibehålla en öppen affärsmodell gynnar slutkunderna 
som därigenom får större valfrihet vilket i sin tur genererar 

öka trafik och därmed ökade intäkter för nätägarna. Detta, 
liksom att EU och därmed svensk lag och svenska myndig-
heter ställer allt hårdare krav på öppenhet, talar för att detta 
förhållande kommer att bestå..

Tidigare sågs det som en stor risk att flera av stadsnä-
ten skulle komma att säljas till operatörer av slutna nät som 
stänger ute fristående tjänsteleverantörer. Några av näten 
har också sålts men EU-krav i förening med att de små nä-
ten i snabb takt knyts upp i regionala samarbeten minskar 
denna risk.

En betydande nätägare som Bolaget utnyttjar är TeliaSo-
nera Skanova Access med ett riksomfattande nät för distri-
bution av tjänster. Det är en plattform för framtida expansion 
och Bolaget är därför beroende av den garanti som TeliaSo-
nera ger att Skanova ska verka helt konkurrensneutralt. 

Avtal med underleverantörer
Bredband2 erbjuder tjänster som IP-TV, säkerhetslösningar 
och support via underleverantörer. Inom IP-TV har Bolaget 
avtal med två leverantörer och vad gäller andra tjänster 
finns flera alternativa leverantörer. Det minimerar riskerna 
på längre sikt men kan naturligtvis åstadkomma störningar 
på kort sikt i form av uppsagda kundavtal om underleveran-
törernas produkter och tjänster inte fungerar eller om avta-
len med dessa sägs upp. 

dokument tillgängliga för granskning
Kopior av följande dokument kan under hela prospektets gil-
tighetstid granskas på Bredband2:s huvudkontor på ordina-
rie kontorstid under vardagar:

n  Bolagsordning för Bredband i Skandinavien AB (publ);
n Reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2006, 
2007 och 2008;
n  Detta prospekt;
n  Finansinspektionens beslut avseende detta prospekt.

Bolagsordning, historisk finansiell information, detta prospekt 
samt övrig offentliggjord information finns att tillgå i elektro-
nisk form på Bredband2:s hemsida www.bredband2.se.

Information från tredje man
Information från tredje man som återgivits i detta dokument 
har återgivits korrekt och såvitt Bolaget känner till har inga 
uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgiv-
na informationen felaktig eller missvisande.

Övrig information
Bredband2 i Skandinavien AB (publ) är ett avstämningsbo-
lag och dess aktier är registrerade i elektronisk form hos, och 
dess aktiebok förs av, Euroclear Sweden AB/VPC, Box 7822, 
103 97 Stockholm. Aktieägarna erhåller inte några fysiska 
aktiebrev utan samtliga transaktioner med aktierna sker på 
elektronisk väg genom registrering i VPC-systemet genom 
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behöriga banker och andra värdepappersförvaltare. Bred-
band2 lämnade ingen utdelning för räkenskapsåren 2006, 
2007 och 2008. Utdelning beslutas av bolagsstämman och 
utbetalning ombesörjs av Euroclear Sweden AB/VPC. Rätt 
till utdelning tillkommer den som är registrerad som aktieä-
gare i den förda aktieboken på den avstämningsdag som be-
slutas av bolagsstämman. Utdelning utbetalas normalt som 
ett kontant belopp per aktie genom Euroclear Sweden AB/
VPC:s försorg, men kan också avse annat än kontant utbetal-
ning. Om aktieägare ej kan nås för mottagande av utdelning 
kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget och begränsas en-
dast genom allmänna regler för preskription. Vid preskrip-
tion tillfaller hela beloppet Bredband2. Det föreligger inte 
några restriktioner eller särskilda förfaranden för utdelning 
för aktieägare bosatta utanför Sverige.

Enligt § 3 i Bredband2:s bolagsordning skall Bolaget, di-
rekt eller indirekt via dotterbolag, äga och förvalta nät för da-
takommunikation, tillhandahålla tjänster i nät för datakom-
munikation, förvalta fast egendom samt bedriva handel med 
värdepapper och andra finansiella instrument samt bedriva 
därmed förenlig verksamhet.

Inga inskränkningar att fritt överlåta aktier finns.
Vid tidpunkten för prospektet och före den i detta pro-

spekt beskrivna Nyemissionen är Bredband2:s aktiekapital 
9 435 324,725 kronor, fördelat på 377 412 989 aktier. Värde-
pappren är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd 
av budplikt, inlösenrätt eller lösningsplikt. Inga offentliga 
uppköpserbjudanden har förekommit under innevarande el-
ler föregående räkenskapsår.

Aqurat Fondkommission AB har anlitats av Bolaget som 
emissionsinstitut i samband med emissionen som beskrivs 
i detta prospekt. Aqurat Fondkommission AB har, utöver på 
förhand avtalad ersättning för sina tjänster, inga ekonomiska 
eller andra relevanta intressen i emissionen.

G&W Kapitalförvaltning AB har anlitats av Bolaget som 
Rådgivare i samband med emissionen som beskrivs i detta 
prospekt. G&W Kapitalförvaltning AB har, utöver på förhand 
avtalad ersättning för sina tjänster, inga ekonomiska eller 
andra relevanta intressen i emissionen.

Bolagets firma är Bredband2 i Skandinavien AB (publ). 
Bolaget registrerades hos Bolagsverket den 23 september 
1989, nuvarande firma registrerades den 3 juli 2008. Bolaget 
har säte i Stockholms län, Stockholms Kommun och organi-
sationsnummer 556346-9062. Bolaget är ett aktiebolag och 
associationsformen regleras av Aktiebolagslagen (2005:511). 
Bolagets aktier är denominerade i svenska kronor. Kort-
namn på Nasdaq OMX First North är BRE2 och ISIN-kod är 
SE0000648669.

Bolagets adress och kontaktuppgifter:
Bredband2 i Skandinvaien AB (publ)
Drottninggatan 65
SE-113 36, Stockholm
Telefon: 0771-51 85 00
Telefax: 040-12 58 90
e-post: info@bredband2.se
www.bredband2.se

dokument som införlivas genom hänvisning
Detta prospekt består av detta dokument som även innehål-
ler årsredovisning för 2008 och delårsrapporten för perioden 
januari - juni 2009. Årsredovisningarna för 2007 och 2006 
införlivas i detta dokument genom hänvisning. Årsredovis-
ningarna för 2007 och 2006 har tidigare inlämnats till och 
registretats hos Finansinspektionen. För det fall detta doku-
ment, årsredovisningarna och/eller delårsrapporter skulle 
innehålla motstridig information skall detta dokument äga 
företräde. Efter den tid som delårsrapporten och förvaltnings-
berättelsen nedan avser har inga väsentliga händelser inträffat 
intill tiden för detta prospekt. Inga andra delar av prospektet 
än reviderade räkenskaper i form av årsredovisningarna har 
varit föremål för särskild granskning av Bolagets revisorer.
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Nedan sammanfattas vissa vid prospektets offentliggö-
rande gällande svenska skatteregler. Dessa kan komma att 
förändras. Sammanfattningen är endast avsedd som allmän 
information och gäller för obegränsat skattskyldiga i Sverige 
såvida inte annat anges. Redogörelsen omfattar inte värde-
papper som innehas av handelsbolag, investmentföretag 
och investeringsfonder eller värdepapper som innehas som 
lagertillgång i näringsverksamhet. Sammanfattningen be-
handlar inte heller de särskilda reglerna om skattefri kapital-
vinst (inklusive avdragsförbud vid kapitalförlust) och utdel-
ning i bolagssektorn som kan bli tillämpliga då investerarens 
innehav av aktier i Brebdband2 anses vara näringsbetingat. 
Särskilda skattekonsekvenser kan bli aktuella i enskilda fall, 
varför varje aktieägare bör konsultera skatterådgivare för in-
formation om de speciella konsekvenser som innehav eller 
försäljning av aktier och teckningsrätter i Brebdband2 kan 
innebära.

Beskattning av utdelning
Fysiska personer med flera
Fysiska personer och dödsbon beskattas i inkomstslaget 
kapital för utdelning på marknadsnoterade andelar med en 
skattesats om 30 procent. Skatten innehålls normalt av Eu-
roclear Sweden AB/VPC eller, beträffande förvaltarregist-
rerade aktier, av förvaltaren i samband med utdelningen, så 
kallad preliminärskatt.

Juridiska personer
Juridiska personer, utom dödsbon, beskattas normalt för 
alla inkomster, inklusive utdelning, i inkomstslaget närings-
verksamhet med en skattesats om 26,3 procent. Skattesatsen 
uppgår till 26,3 procent för räkenskapsår som påbörjats efter 
den 31 december 2008. Skattesatsen för räkenskapsår som 
påbörjats dessförinnan uppgår till 28 procent.

Beskattning vid avyttring av aktier
Fysiska personer med flera
Fysiska personer och dödsbon som avyttrar marknadsnote-
rade aktier beskattas för hela kapitalvinsten i inkomstslaget 
kapital med en skattesats om 30 procent. Kapitalvinst res-
pektive kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan för-
säljningspriset efter avdrag för försäljningsutgifter och de 
avyttrade aktiernas omkostnadsbelopp (anskaffningsutgift). 
Omkostnadsbeloppet beräknas enligt genomsnittsmetoden, 
vilken innebär att det genomsnittliga omkostnadsbeloppet 
för samtliga aktier av samma slag och sort som den avytt-
rade ska användas. Aktier av serie A respektive serie B an-
ses därvidlag inte utgöra aktier av samma slag och sort. Vid 
avyttring av marknadsnoterade aktier kan som alternativ 
”schablonmetoden” användas, vilken innebär att omkost-
nadsbeloppet får beräknas till 20 procent av försäljningspri-
set efter avdrag för försäljningsutgifter.

Kapitalförluster på marknadsnoterade aktier får kvittas 
i sin helhet mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och 
andra marknadsnoterade delägarrätter med undantag för 
andelar i investeringsfonder som endast innehåller svenska 
fordringsrätter (räntefonder). Eventuell överskjutande för-
lust är avdragsgill till 70 procent mot andra skattepliktiga 

kapitalinkomster som aktieägaren haft det aktuella beskatt-
ningsåret.

Om det uppkommer underskott i inkomstslaget kapital 
medges reduktion av skatten på inkomst av tjänst och nä-
ringsverksamhet samt fastighetsskatt och fastighetsavgift. 
Skattereduktion medges med 30 procent av den del av un-
derskottet som inte överstiger 100 000 SEK och med 21 pro-
cent av resterande underskott. Ett underskott i inkomstsla-
get kapital kan inte sparas till senare beskattningsår.

Juridiska personer
Juridiska personer, utom dödsbon, beskattas normalt för alla 
inkomster, inklusive kapitalvinster, i inkomstslaget närings-
verksamhet med en skattesats om 26,3 procent. Skattesatsen 
uppgår till 26,3 procent för räkenskapsår som påbörjats efter 
den 31 december 2008. Skattesatsen för räkenskapsår som 
påbörjats dessförinnan uppgår till 28 procent.

För beräkning av kapitalvinst respektive kapitalförlust, 
se ovan under rubriken Fysiska personer med flera. Avdrag 
för kapitalförluster på aktier medges endast gentemot skatte-
pliktiga kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter. Om 
en kapitalförlust inte kan dras av hos det bolag som gjort för-
lusten, kan den samma år dras av mot skattepliktiga kapital-
vinster på aktier och andra delägarrätter hos ett annat bolag 
i samma koncern, om det föreligger koncernbidragsrätt mel-
lan bolagen och båda bolagen begär det vid samma års tax-
ering. Kapitalförlust på aktier som inte har kunnat utnyttjas 
ett visst år får sparas och dras av mot skattepliktiga kapital-
vinster på aktier och andra delägarrätter under efterföljande 
beskattningsår utan begränsning i tiden.

Skattefrågor för aktieägare som är begränsat 
skattskyldiga i Sverige
Fysiska personer
För fysiska personer som är skattemässigt bosatta eller 
hemmahörande i utlandet (begränsat skattskyldiga) utgår 
normalt svensk kupongskatt på utdelning från svenska ak-
tiebolag.  Kupongskatt utgår med 30 procent på erhållen ut-
delning. Skattesatsen reduceras normalt genom de skatte-
avtal som Sverige ingått med andra länder för undvikande 
av dubbelbeskattning.

Begränsat skattskyldiga fysiska personer beskattas nor-
malt inte i Sverige för kapitalvinst vid avyttring av aktier. Om 
personen ifråga varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vis-
tats här under det kalenderår som avyttringen sker eller nå-
got av de tio närmast föregående beskattningsåren kan dock 
kapitalvinsten bli föremål för beskattning i Sverige. Tillämp-
ligheten av denna regel kan vara begränsad genom skatte-
avtal som Sverige ingått med andra länder för undvikande 
av dubbelbeskattning. Kapitalvinsten kan dock komma att 
beskattas i personens hemland.

Juridiska personer
Utländska juridiska personer är normalt skattskyldiga till 
kupongskatt för utdelning från svenska aktiebolag med en 
skattesats om 30 procent. Skattesatsen reduceras normalt 
genom de skatteavtal som Sverige ingått med andra länder 
för undvikande av dubbelbeskattning. För juridiska perso-

Skattefrågor
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ner med hemvist inom EU och som innehar 10 procent eller 
mer av kapitalet i det utdelande svenska bolaget utgår nor-
malt inte svensk kupongskatt på utdelningen. 

Aktieägare som är begränsat skattskyldiga och som 

inte bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige ka-
pitalvinstbeskattas normalt inte i Sverige vid avyttring av 
aktier. Kapitalvinsten kan dock komma att beskattas i ak-
tieägarens hemland.



 ÅrSredOvISnIng 2008 | 35

Bolagsordning för Bredband2 i Skandinavien AB (publ), 
556346-9062

§ 1
Bolagets firma är Bredband2 i Skandinavien AB (publ)

§ 2
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholm.

§ 3
Bolaget skall, direkt eller indirekt via dotterbolag, äga och 
förvalta nät för datakommunikation, tillhandahålla tjänster i 
nät för datakommunikation, förvalta fast egendom samt be-
driva handel med värdepapper och andra finansiella instru-
ment samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 5.400.000 kr och högst 
21.600.000 kr.

§ 5
Antalet aktier ska vara lägst 216.000.000 aktier och högst 
864.000.000.

§ 6
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sex ledamöter 
med högst sex suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna 
väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill nästa 
ordinarie bolagsstämma.

§ 7
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenska-
perna samt styrelsens och verkställande direktörens förvalt-
ning skall utses en eller två ordinarie revisorer med högst 
två suppleanter.

§ 8
Kallelse till bolagsstämman skall kungöras genom annonse-
ring i Post- och Inrikes tidningar samt i Svenska dagbladet. 
Kallelse till ordinarie bolagsstämma och till extra bolags-
stämma där ändring av bolagsordningen kommer att be-
handlas, skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra 
veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstäm-
ma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor 
före stämman. Meddelanden till aktieägarna skall kunna ske 
genom bolagets hemsida, brev med posten eller genom an-
nonsering i en rikstäckande dagstidning.

§ 9
För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare skriftligen 
anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen. 
Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lör-
dag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte hel-
ler infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

§ 10
På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekom-
ma till behandling.
1.Val av ordförande vi stämman.
2.Upprättande och godkännande av röstlängd.
3.Godkännande av dagordningen.
4.Val av en eller två justeringsmän.
5.Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.Framläggande och föredragning av årsredovisning och 
revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernre-
dovisning och koncernrevisionsberättelsen.
7.Beslut.
(a) Om fästställelse av resultaträkningen och balansräk-
ningen samt, i förekommande fall koncernresultaträkning 
och koncernbalansräkning.
(b) Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust 
enligt den fastslagna balansräkningen.
(c) Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkstäl-
lande direktören.
(d) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
(e) Val av styrelseledamöter och suppleanter och i förekom-
mande fall revisorer med suppleanter.
(f) Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt 
aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11
Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december.

§ 12 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsre-
gister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella 
instrument.

§ 13
Bolagsstämma skall hållas där bolaget har sitt säte eller i 
Umeå kommun, Västerbottens län eller i Malmö kommun, 
Skåne län.

 

Bolagsordning
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Informationen och räkenskaperna nedan har återgivits i sin 
helhet ur årsredovisningen för 2008 och delårsrapporten för 
perioden januari - juni 2009. För jämförande siffror för 2006 
och 2007 hänvisas till årsredovisningarna för 2006 och 2007 
som införlivas i detta dokument genom hänvisning. Årsre-
dovisningarna har tidigare inlämnats och registrerats hos 

Finansinspektionen. Utöver vad som anges i delårsrappor-
ten och förvaltningsberättelsen nedan har inga väsentliga 
händelser inträffat till tiden för detta prospekt. Inga andra 
delar av prospektet än reviderade räkenskaper i form av års-
redovisningarna har varit föremål för särskild granskning av 
Bolagets revisorer.
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BredBAnd2 I SKAndInAvIen AB (PUBL) 
HALvÅrSrAPPOrT JAn-JUnI 2009  
2009-08-17

Fokus på kassaflödet
n  Resultatet var för halvåret positivt. 
n  Omsättningen under perioden uppgick till 87,1 (55,7) Mkr.
n  Rörelseresultatet för perioden uppgick till -0,4 (-3,2) Mkr.
n  Resultat efter skatt för perioden uppgick till 1,9 (-3,0) Mkr.
n  Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,00 (-0,01) kr.
n  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick un-
der perioden till 4,4     (-13,8) Mkr. Likvida medel uppgick 
vid periodens slut till 7,0 Mkr (9,1) Mkr inklusive outnyttjad 
checkkredit. Amorteringar på lån har gjorts med 8,8 Mkr (in-
klusive avbetalning för Adamo-förvärvet).

viktiga händelser 
n  Förvärvet av Adamos kundstock med över 17 000 bred-
bandskunder påverkar rörelsen från den 1 januari 2009.
n  Migreringen av Adamos kundstock har momentant under 
perioden medfört något ökade kostnader p.g.a. intern pro-
jekttid, ökade kostnader för support, konsulter, system mm. 
n  Antalet bredbandskunder uppgick den 30 juni 2009 till 
80 105.
n  Ett nytt affärssystem för kundhantering och fakturering 
togs i drift under fjärde kvartalet 2008. Det har bl.a. medfört 
förbättrade supportfunktioner och faktureringsprocesser 
och väntas därmed bidra till att ytterligare stärka kundre-
lationerna.
n  Avtalet med Labs² om affärssystemet BRIKKS sades upp 4 
februari 2009. Vår inställning till Labs2s krav på Bredband2 
har ej förändrats under perioden. 
n  Styrelsen i Bredband2 föreslår en nyemission med företrä-
desrätt för aktieägarna som vid fullteckning ger bolaget ett 
kapitaltillskott på c:a 30 MSEK före emissionskostnader.

Utblick 2009
n  Bredband2 ser fortsatt stora möjligheter att stärka bola-
gets position som en ledande operatör i öppna fibernät. Det 
kan ske både genom förvärv och genom organisk tillväxt.

- På förvärvssidan förväntas marknaden genomgå en 
konsolidering bland främst mindre aktörer. Bredband2s 
starka position skapar stora möjligheter för bolaget att ta ak-
tiv del i denna omvandling.

- Organiskt väntas Bredband2s tillväxt fortsätta.  En 
ökad satsning på försäljning innebär att denna trend kan ac-
celerera under 2009.
n  Satsningen på försäljning intensifieras, främst inom seg-
menten företagstjänster och IP-telefoni samt kringtjänster 
som säkerhetslösningar. Nya tjänster lanseras under året, 
bl.a. ett antal avancerade supporttjänster. 

vd HAr OrdeT    
Efter två års intensivt arbete med att bygga upp Bredband2:s 
nuvarande position står vi redo att fortsätta expandera, både 
organiskt och via möjliga förvärv. Under 2009 lanserar vi 
nya kvalificerade tjänster, fokuserar försäljningen på tjänster 
med hög marginal och på segment som kräver hög service-

nivå och därmed erbjuder högre marginaler, främst företags-
marknaden. Denna satsning sker helt inriktat på resultat och 
ett positivt kassaflöde.

Vår framgång beror på ett par faktorer. Den centrala är 
vår långsiktiga strategi att bara satsa på fiberbaserade nät-
verk, framtidens bredbandsförbindelser. Vi är övertygade 
om att medietjänster som TV, video och onlinespel fortsätter 
att driva utvecklingen framöver. Här har vanlig koppartråd 
eller mobilt bredband svårt att konkurrera. Mobilt bredband 
är ett utmärkt komplement för alla som befinner sig på re-
sande fot, men kan inte uppnå de hastigheter och den kva-
litet som dagens och inte minst morgondagens avancerade 
medietjänster kräver. 

Utvecklingen mot avancerade medietjänster talar alltså 
för att kunderna väljer och i ökande grad kommer att välja 
våra lösningar. Dessa är dessutom enkla att uppgradera i 
framtiden, vilket är en medveten satsning. 

Vår strategi har burit frukt. Bredband2 har skaffat sig ett 
försprång på privatkundsmarknaden i de öppna näten gente-
mot de större traditionella bredbandsoperatörerna. I de svens-
ka öppna stadsnäten är Bredband2 den klart största operatö-
ren. I Sverige finns cirka 150 stadsnät och praktiskt taget alla 
större orter i landet har ett sådant. Vi finns i 90-talet av dessa. 
I takt med att allt fler stadsnät öppnar sina nät för konkurrens 
kommer vi att etablera verksamhet på fler orter. 

Vi expanderar också i de allmännyttiga bostadsbolagen 
i takt med att dessa öppnar sina bredbandsnät för konkur-
rens. Nu pågår en kraftfull utbyggnad av fibernät bland 
allmännyttans över 300 medlemsföretag med sammanlagt 
cirka 750 000 lägenheter. 

En annan nog så viktig faktor för framgång är vårt hårda 
arbete med kassaflöde och resultat. Enbart under det gångna 
året har vi genomfört en lång rad åtgärder i driften av infra-
strukturen, i kundhanteringen och i ekonomistyrningen. 

Vad jag särskilt vill lyfta fram är införandet av ett nytt 
affärssystem under fjärde kvartalet 2008. Det har gett oss 
en bättre kontroll på likviditeten. Det är dessutom ett viktigt 
redskap för att stärka kundrelationerna. Samtidigt är syste-
met anpassat för att underlätta förvärv, då vi snabbt ska ta 
in hela kundbaser. Förvärvet av kundstockar från Adamo i 
slutet av 2008 har gett oss ett kvitto på att det fungerar och 
tillförsikten att vi ska kunna agera när tillfälle bjuds.

Marknaden för bredbandstjänster har mognat under de 
senaste åren vilket också gynnar oss. Antalet aktörer har 
minskat och väntas fortsätta minska. Vi har själva bidragit 
till denna utveckling genom förvärvet av nu senast Ada-
mos kundstock. Vi var och är störst bland aktörerna i öppna 
stadsnät, Adamo var den tredje största. 

Att marknaden mognat har lett till en minskad prispress, 
alltså rakt motsatt till vad många bedömare trott skulle ske. Vi 
har tagit initiativ till en smärre prishöjning under 2008 vilket 
ledde till att konkurrenterna följde efter. Även under 2009 har 
prisjusteringar uppåt genomförts för att öka lönsamheten i en 
bransch med genomsnittligt små marginaler. Trots detta och 
vår ihärdiga inriktning på resultat och kassaflöde tänker vi 
behålla våra låga priser som viktig konkurrensfördel. 

Våra planer för 2009 är annars att fortsätta lansera nya 
tjänster samtidigt som vi satsar extra hårt på företagsmark-
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naden, dels genom att anställa fler företagssäljare, dels genom 
det nätverk av återförsäljare vi byggt upp de senaste två åren.

Under året kommer vi också att fokusera på befintliga 
tjänster med högre marginal som IP-telefoni och säkerhets-
paket. Vår position inom IP-telefoni är relativt svag men vi 
har ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande inom ett seg-
ment som väntas fortsätta växa mycket snabbt de närmaste 
åren. Det är något som vi nu tänker utnyttja fullt ut.

En spännande utveckling är att fler nätoperatörer än 
stadsnät och allmännyttan går mot öppna affärsmodeller 
där flera tjänsteleverantörer bjuds in. Telias Skanova öppna-
de sitt nationella nät redan 2005 men satsar först i år hårt på 
att erbjuda andra aktörer tillträde. Teracom knoppar av sin 
bredbandsverksamhet från första januari i år i ett nytt bolag 
som också öppnar nätet. Vi välkomnar denna utveckling och 
kommer inte missa några tillfällen att nå nya kunder med 
våra tjänster, under förutsättning att det kan ske med bibe-
hållen lönsamhet.

Utöver att skapa möjliga förvärvstillfällen tror vi inte låg-
konjunkturen kommer att påverka den operativa verksam-
heten nämnvärt. Bredbandstjänsten är idag en omistlig del 
av våra kunders vardag med bank, e-post, nättidningar och 
allt oftare TV. Snarare kan många kunder göra besparingar 
genom våra tjänster som IP-telefoni och billigare bredband. 

Framgång skapas inte över en natt. Inte heller förtro-
ende, vare sig från kunder eller aktieägare. Därför måste vi 
hålla fast vid en strategi som är långsiktig. Därför måste vi 
hålla hårt i kassaflöde och intäkter. Endast så skapas ett fö-
retag som kunder och marknad kan lita på. Endast så skapas 
kapitaltillväxt. Om det är ett mått på framgång, kommer vi 
vara framgångsrika.

Daniel Krook, VD

Bredband2 i korthet
Bredband2 i Skandinavien AB (publ) är bredbandsoperatör i 
öppna stadsnät, bostadsfastigheter och företag. Bolaget är en 
av Sveriges största operatörer av internetaccess i fibernät till 
privatpersoner med närvaro i 90-talet stadsnät från Malmö i 
söder till Luleå i norr. 

Bolaget har en landsomfattande teknisk infrastruktur 
som gör det möjligt att erbjuda alla kunder ett brett utbud 
av tjänster, som internetuppkoppling upp till 1 gigabit per 
sekund, internettelefoni, IPTV, video-on-demand, trygghets-
paket, säkerhetslösningar och avancerade företagstjänster. 
Bredband2 är den enda bredbandsoperatören med support 
24 timmar om dygnet.

På drygt två år har bredbandskundbasen vuxit från ca 
10 000 till över 80 000 inklusive förvärvet av Adamo som 
redovisas från 1 januari 2009.  

Bredband2 har ca 5 000 aktieägare och handlas på First 
North under kortnamnet BRE2. Certified adviser är Remium.

Omsättning och resultat
Förvärvet av Adamo påverkar omsättning och resultat från 
den 1 januari 2009.  

Bredband2 har med sin storlek betydande stordriftsför-
delar vid en fortsatt expansion. Oavsett om kunderna till-
kommer via organisk tillväxt eller förvärv, ökar kostnaderna 
för infrastruktur, drift och support endast marginellt. 

En rad åtgärder har genomförts för att ytterligare stärka 
kassaflöde och resultat. Det handlar om marginalhöjande 
åtgärder från produkter, omförhandling av leverantörsavtal 
samt effektivare rutiner i bland annat kundhantering och 
ekonomistyrning. Det enskilt viktigaste är införandet av ett 

nytt affärssystem och fakturering via en extern partner vil-
ket väntas påverka resultatet positivt under innevarande år.

Periodens omsättning uppgick till 87,1 Mkr. Omsättning-
en föregående år motsvarande period var 55,7 Mkr. 

Periodens resultat före finansnetto var -0,4 Mkr (-3,2 Mkr) 
och resultatet efter skatt var 1,9 Mkr (-3,0 Mkr). Rörelsekost-
naderna var under perioden 87,5 Mkr (58,9 Mkr) inklusive 
avskrivningar om 1,4 Mkr (0,9 Mkr). 

nYCKeLTAL FÖr PerIOden jan - jun 
2009

jan - jun 
2008

helår 2008

omsättning 87,1 mkr (55,7 mkr) 123,3 mkr

resultat före av- och 
nedskrivningar 0,9 mkr -(2,3 mkr) -0,3 mkr

rörelseresultat -0,4 mkr -(3,2 mkr) -2,0 mkr

resultat efter skatt 1,9 mkr -(3,0 mkr) -2,2 mkr

resultat per aktie 0,00 kr -(0,01 kr) -0,01 kr

kassaflöde 4,4 mkr -(13,8 mkr) -16,6 mkr

anställda vid 
periodens utgång 48 38 43

abonnenter vid 
periodens slut 80 105 57 692 80 734

   
nYCKeLTAL FÖr 
AndrA KvArTALeT

apr - jun 2009 apr - jun 2008

omsättning 42,4 mkr 29,1 mkr

resultat före av- 
och nedskrivningar -0,3 mkr -(0,9 mkr)

rörelseresultat -1,1 mkr -(1,4 mkr)

resultat efter skatt 0,5 mkr -(1,0 mkr)

resultat per aktie 0,00 kr (0,00 kr)

kassaflöde 0,6 mkr -(6,8 mkr)

erBJUdAnde

Affärsidé
Bredband2 erbjuder pålitliga och användarvänliga bred-
bandstjänster med fokus på Internet, IP-telefoni och TV över 
snabba digitala förbindelser baserade på optisk fiber i lokala 
nätverk (Fiber-LAN). Kunderna är främst privatpersoner i 
öppna stadsnät och allmännyttiga hyresfastigheter, bostads-
rättsföreningar, samt i växande grad även företag.

Mål
Bredband2:s mål är att successivt stärka positionen som 
ledande leverantör av bredbandstjänster via Fiber-LAN på 
den svenska marknaden. Bolaget erbjuder idag tjänster på 
90-talet orter och kommer i takt med att fler stadsnät och 
fastighetsnät inför en öppen affärsmodell att etablera verk-
samhet på alla orter där det kan ske med lönsamhet.

Störst i öppna nät
Bredband2 är den största operatören i öppna fibernät med 
närvaro i 90-talet stadsnät och ett växande antal bostads-
fastigheter. Bolaget disponerar en omfattande infrastruktur 
från Köpenhamn och Malmö i söder till Luleå i norr samt 
högkapacitetsfiber till övriga orter där Bredband2 är aktivt.  

Effektiva system och en gedigen erfarenhet gör det en-
kelt att hantera en geografiskt spridd kundstruktur med 
skiftande behov och med olika tekniska lösningar. Nya 
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stadsnät, bostadsfastigheter och företag kan snabbt och 
vanligen till låga kostnader integreras i Bredband2:s infra-
struktur. Det affärssystem som infördes under fjärde kvar-
talet 2008 förenklar ytterligare anslutningen av nya kunder 
och nät.

Tjänster till privatmarknaden
Privattjänster erbjuds under ett varumärke, Bredband2, och 
innefattar internetuppkoppling upp till 1 Gbit/s, triple play (In-
ternet, TV och telefoni), IP-telefoni, video-on-demand och sä-
kerhetspaket med brandvägg mot intrång och virusattacker.

Över 80 procent av kunderna abonnerar på minst 10 me-
gabit per sekund i bägge riktningarna. Under 2009 fortsätter 
utrullningen av höghastighetsförbindelser, fler nät ansluts 
och ytterligare tjänster lanseras.

Tjänster till företagsmarknaden
Företag erbjuds en av marknadens mest avancerade och 
kostnadseffektiva kommunikationslösningar. Bredband2:s 
stamnät har hög kapacitet i både nationella och internatio-
nella uppkopplingar. Det är också anslutet till flertalet inter-
netknutpunkter i Norden. För internationell trafik finns avtal 
med flertalet globala internetoperatörer. Under 2009 intensi-
fieras bearbetningen av företagsmarknaden genom fler egna 
säljare och fler försäljningspartners.

Support
Bredband2 erbjuder support dygnet runt alla dagar som enda 
operatör i öppna nät. Under våren 2009 lanserades tillsam-
mans med partners nya supporttjänster benämnda Bredband-
2Specialisten, Bredband2Hemma samt Guld Support. 

Bredband2Specialisten
Kunder har möjlighet att få hjälp med andra tekniska frågor 
som inte rör bredbandstjänsterna, t e x mjukvara, hemman-
ätverk, datorer och hårdvara. Gå in på www.bredband2spe-
cialisten.se
Bredband2Hemma
Kunder har idag möjlighet att få hjälp i hemmet av en spe-
cialutbildad tekniker med t e x trådlösa nätverk, IP-telefoni, 
IPTV samt Elekrostyling där olika teknikprylar i hemmet 
integreras. 

Guld support 
Extra SMS-supporttjänst där kunden garanteras en åter-
koppling inom 7 minuter. 

MArKnAd OCH POSITIOn

Marknadsstruktur
Bredbandsmarknaden har vuxit snabbt de senaste åren. En-
ligt rapporten World Internet Report från november 2008 
har 78 procent av befolkningen i Sverige tillgång till Internet 
i hemmet. Det är egentligen bara i åldersgruppen 75 år och 
uppåt där internetpenetrationen är låg. 

Sedan en tid pågår ett teknikskifte där allt fler fastighets-
ägare installerar fiberbaserade nätverk till hushållen. Den 
dominerande tekniken, ADSL-uppkoppling via telenätet, 
tappar samtidigt marknadsandelar till förmån för lokala nät 
baserade på fiber.

Fibernäten möjliggör betydligt snabbare och stabilare 
förbindelser vilket krävs för medietjänster som högupplöst 
TV och video-on-demand. Kunderna behöver inte heller 
modem som i ADSL- och TV-nät, det räcker med att ansluta 

datorerna via en vanlig nätverkssladd. Dessutom är fiberan-
slutningar i genomsnitt billigare för kunderna. Det är skäl till 
att övergången till fibernät nu går snabbt.

Ännu dominerar dock ADSL över telenäten och uppkopp-
ling till Internet över TV-nät. Enligt World Internet Report har 
49 procent av internetanvändarna i hemmen uppkoppling via 
ADSL, 13 procent via TV-näten och 29 procent via fiber. Upp-
ringt Internet har minskat till 7 procent av hushållen.

Mobilt bredband som huvudsaklig internetuppkoppling 
i hemmen svarar för endast 2 procent. Under överskådlig 
tid väntas mobil uppkopplig vara ett komplement. Även när 
nya mobila teknologier lanseras är gapet fortfarande mycket 
stort till de kapaciteter som fibernät erbjuder. 

Den snabba etableringen av mobilt bredband har i Sve-
rige skett genom en mycket låg prissättning. Post- och Tele-
styrelsen, PTS, har nyligen i media hävdat att det är en eko-
nomiskt ohållbar affärsmodell och att de flesta operatörer 
vill höja priserna på mobilt bredband. När så sker kan det 
bidra till att ytterligare stärka de fasta fibernätens konkur-
renskraft. 

en mognande marknad
Marknaden för bredbandstjänster i Sverige har mognat un-
der de senaste åren. Antalet aktörer har minskat och vän-
tas fortsätta minska. Det gäller främst små bolag men även 
större kan väntas delta i strukturaffärer. Bredband2:s förvärv 
av Adamos 17 000 kunder i stadsnät och Data Com Networks 
företagskunder under 2008, samt Spray Telecoms stads-
nätskunder under 2007, är exempel på detta. 

Att marknaden mognat har lett till en minskad prispress. 
Bredband2 har tagit initiativ till smärre prishöjningar under 
2008 som lett till att konkurrenterna följt efter. Även under 
2009 har prisjusteringar uppåt genomförts för att öka lön-
samheten i en bransch med genomsnittligt små marginaler.

Stadsnät – en unik svensk tillgång
Stadsnäten, som vanligen ägs av kommuner och kommunala 
energibolag, växer och täcker successivt en allt större del av 
landets befolkning. 150-talet stadsnät svarar sammantaget 
för en fjärdedel av all fibernätsanslutning i Sverige. 

Skillnaden mellan stadsnäten är ännu betydande vad 
gäller kvalitet, servicenivå, tillgång till infrastruktur och af-
färsmodell. Utvecklingen går dock snabbt mot att allt fler nät 
anammar en öppen affärsmodell. Det innebär att flera aktörer 
kan erbjuda sina tjänster till alla anslutna hushåll i dessa nät.

Fram till och med 2008 har 18,3 miljarder kronor in-
vesterats i stadsnäten enligt Svenska Stadsnätsföreningen. 
Närmare en miljon svenska hushåll var anslutna vid årets 
utgång varav drygt hälften via fiber.

80 procent av Bredband2:s kunder finns i över 90 av 
dessa stadsnät från Malmö i söder till Luleå i norr. Resterade 
kunder finns i främst allmännyttans och privata ägares hy-
resbostäder och bostadsrätter. 

Öppen affärsmodell driver på 
Successivt går de offentligägda stadsnäten mot en öppen 
affärsmodell från att tidigare oftast ha varit slutna för kon-
kurrens. Motivet till att öppna näten för många leverantörer 
är att hushållen ska få tillgång till ett större utbud inom TV, 
Internet, telefoni och andra tjänster till attraktiva priser. 

Samma väg går Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, 
SABO. Cirka 300 medlemsföretag har sammanlagt omkring 
750 000 lägenheter. SABO och dess medlemmar arbetar ak-
tivt för att införa en öppen affärsmodell, delvis i ett samar-
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bete med Svenska Stadsnätsföreningen och bostadsrättsor-
ganisationen HSB.

Drygt 90 procent av SABO:s medlemsföretag har tra-
ditionella koaxnät för TV. Drygt hälften av medlemmarnas 
lägenheter är anslutna till bredbandsnät och utbyggnads-
takten är mycket hög. Omkring 100 000 lägenheter ansluts 
varje år till bredbandsnät varav de flesta via fiber. Omkring 
2012 väntas bredbandsnäten ha lika hög täckning av lägen-
hetsbeståndet som TV-näten.

Bredband2:s operatörsverksamhet har vuxit till sin nuva-
rande storlek i den konkurrensutsatta öppna miljön, främst 
inom ramen för stadsnäten men i ökande utsträckning hos 
bostadsföretag. 

nya operatörer med öppen affärsmodell
TV-marknätsoperatören Teracom har från 1 januari 2009 
knoppat av sin verksamhet inom bredband till ett nytt fristå-
ende bolag, Comet Networks AB. Bredband2 är en av tjäns-
televerantörerna i detta rikstäckande nät.

Telias nätbolag Skanova har sedan 2005 öppnat näten 
för konkurrens som svar på krav från Post- och Telestyrel-
sen. Från början av 2009 paketeras det i en tydligare tjänst 
benämnd ”Skanova fiber 2009”.

Bredband2 följer utvecklingen noga och avser att lansera 
sina tjänster i alla öppna nät där det är möjligt att erbjuda 
tjänster till konkurrenskraftiga priser med lönsamhet. 

Olika teknik en konkurrensfördel
Bolaget har byggt upp gedigen erfarenhet att ansluta nät 
byggda med olika standarder och med varierande teknik. 
Det kommer väl till pass i takt med att allt fler stadsnät och 
bostadsföretag öppnar sina nät för konkurrens. Idag har 
Bredband2 en infrastruktur och en kompetens som gör det 
möjligt att i de flesta fall ansluta nya nät och nya abonnenter 
till mycket låga kostnader, trots att den tekniska miljön kan 
se mycket olika ut.

Bredband2 avstår från att bearbeta småhusmarknaden 
där det vanligen krävs stora investeringar i fibernät och an-
nan teknisk infrastruktur.

Lösningar som medger hastigheter upp till 500 Mbit/s 
över telenätets koppartrådar har presenterats på forsknings-
stadiet. Om dessa någonsin förverkligas i kommersiell drift 
till rimliga kostnader kan det öka Bredband2:s marknadspo-
tential. 

Position
I de öppna svenska stadsnäten är Bredband2 den klart störs-
ta operatören. Bland Sveriges alla fibernätsoperatörer har 
Bredband2 den näst största kundstocken. Om samtliga tek-
niker, som ADSL och TV-nät, räknas in kommer Bredband2 
på femte plats räknat i antal kunder. 

Bredband2 har dock medvetet valt bort segmentet ADSL 
över telefonnätet för att fokusera på framtidens bredband via 
fiberbaserade nätverk. Detta har gett bolaget ett försprång 
på privatkundsmarknaden gentemot de större traditionella 
bredbandsoperatörerna. 

Konkurrenter
I syfte att ge aktiemarknad och analytiker vägledning ska 
nämnas att den operatör som mest liknar Bredband2 vad 
gäller utbud och kundstruktur är Bahnhof, näst största ope-
ratör i öppna stadsnät. Den tidigare tredje största operatören 
Adamos kundstockar förvärvades i slutet av året och redovi-
sas från 1 januari 2009 i Bredband2.

I stadsnäten finns ett antal små aktörer med verksamhet 
på bara en eller några få orter. Bland dessa väntas en kon-
solidering de närmaste åren. Även Telia är en konkurrent i 
stadsnäten men har inte tagit någon betydande marknad.

Antal kunder
Kundstocken var per den 30 juni 80 105 bredbandskunder. 85 
procent av abonnenterna har bredband via fiberanslutning. 

Antalet bredbandskunder i öppna nät har minskat något 
under andra kvartalet. Den viktigaste anledningen till detta 
är att vi genomfört en del administrativa förändringar:
n  Tydligare hantering av dåliga betalare (1 276 kunder har 
stängts av)
n  Höjda priser på lågmarginaltjänster
n  Enhetliga administrativa avgifter – för Adamokunder har 
avgifterna anpassats till samma nivå som i Bredband2
n  Säsongseffekt av studentabonnemang (1 153 kunder av-
slutade tjänsten)

De sedan tidigare planerade förändringarna genomför-
des under andra kvartalet och stärker resultatet samt förbätt-
rar kassaflödet trots att antalet kunder minskar. Effekten av 
detta kommer att synas först i tredje kvartalet.

Vår satsning på att utöka kundkretsen fortsätter med 
oförminskad styrka.

Antalet kunder per tjänst
Bredband: privatkunder i öppna nät 64 208 (-3 346), i exklu-
siva nät 14 309 (+695), varav orderbok 2 151 och företagskun-
der 1 588 (+12).
Tilläggstjänster: IP-telefoni 6 196 (+53), IP-TV 585 (+0) och sä-
kerhetstjänster 3 953 (+42). Det finns även ett stort antal beta-
lande kunder för tjänster inom fast IP, e-post, support mm. 

Andel privatkunder 
FiberLAn totalt 
i Sverige

Källa: PTS080630

Andel privatkunder 
FiberLAn öppna 
nät i Sverige

Källa: 

Uppskattade per 081231

Bredband2 
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HÄndeLSer eFTer rAPPOrTPerIOden

2009-08-17. Styrelsen i Bredband2 föreslår en företrädese-
mission
Styrelsen i Bredband2 föreslår en nyemission med företrä-
desrätt för aktieägarna som vid fullteckning ger bolaget ett 
kapitaltillskott på ca 30 MSEK före emissionskostnader.

Bredband2 kommer kalla till en extra bolagsstämma i 
september för beslut om genomförande av företrädesemis-
sionen. Styrelsens förslag till emission innebär i korthet att 
aktieägare som innehar en (1) aktie ges rätt att teckna en (1) 
ny aktie i bolaget till en teckningskurs om SEK 0,08 per ak-
tie. Ytterligare detaljer kring emissionen kommer att presen-
teras i kallelsen till den extra bolagsstämman. 

Syftet med emissionen är att stärka kassan inför den fort-
satta expansionen både organiskt och via eventuella förvärv.

FInAnSIeLL STÄLLnIng

Likviditet
Koncernens tillgängliga likvida medel uppgick till 7,0 Mkr 
(9,1 Mkr) inklusive en ej utnyttjad checkkredit om 0,8 Mkr 
(4,4 Mkr) vid utgången av perioden. Kundfordringar upp-
gick till 25,6 Mkr (8,8 Mkr) och övriga fordringar till 3,3 Mkr 
(5,3 Mkr). 

Balansräkning
Koncernens balansräkning vid utgången av perioden be-
stod av goodwill 90,0 Mkr, övriga anläggningstillgångar 11,7 
Mkr, kassa 6,2 Mkr och kortfristiga fordringar 51,2 Mkr samt 
anläggningstillgångar till försäljning 4,0 Mkr. 

IAS 12 anger att redovisning av uppskjuten skatte-
fordran skall ske endast om det är sannolikt att det framöver 
uppkommer skattepliktiga överskott mot vilka underskotts-
avdrag kan utnyttjas. Vid årsskiftet uppgick ansamlade un-
derskottsavdrag till c:a 115 Mkr. I balansräkningen redovisas 
värdet av dessa underskott till 6 Mkr. Med nuvarande skat-
tesats om 26,3 procent, finns en framtida möjlighet att ytterli-
gare redovisa en uppskjuten skattefordran om c:a 24 Mkr.

Koncernens egna kapital uppgick vid periodens utgång 
till 45,1 Mkr. Avsättningar uppgick till 0 Mkr och övriga skul-
der till 118,0 Mkr varav 24,5 Mkr avser upplupna kostnader 
och förutbetalda intäkter. 

AKTIen OCH ÄgArFÖrHÅLLAnden

Aktieägare 
2008-12-31 Antal aktier

Andel 
kapital/röster 

Leif Danielsson                              80 000 000 21,20%

Gustavia Sverige                      36 080 000 9,56%

Bo Anders Lövgren                           30 000 000 7,95%

Nordisk Specialtextil AB 22 262 123 5,90%

Ulf Östberg 10 036 977 2,66%

TJ Junior AB 6 758 000 1,79%

Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 3 953 936 1,05%

Nordnet Pensionsförsäkring AB 3 545 894 0,94%

Daniel Krook 3 250 000 0,86%

Deutsche Bank (Suisse) SA 3 140 000 0,83%

Övriga 178 386 059 47,26%

377 412 989 100%

Styrelsen beslutade den 16 december 2008, i enlighet med 

bemyndigande från ordinarie bolagsstämma den 24 april 
2008, att emittera 23.965.137 nya aktier envar om kvotvärde 
0,025 kronor med betalning genom förvärv av Adamo Euro-
pe S.L.:s svenska IP-telefoni- och bredbandskunder med en 
kundbas om cirka 17 000 Fiber-LAN bredbandskunder och 
cirka 3000 IP-telefonikunder jämte tillhörande kunddatabas. 
Aktierna registrerades av bolagsverket den 7 januari 2009.

På årsstämman den 25 maj 2007 beslöts att införa ett per-
sonaloptionsprogram omfattande 14 100 000 personaloptio-
ner att tilldelas anställda i koncernen. Optionsprogrammet, 
som tillsammans med säkring för framtida sociala avgifter 
omfattar totalt 18 600 000 optioner, innebär en maximal ut-
spädning av existerande aktieägare med 5,0 procent, varav 
3,7 procent till följd av tilldelning till anställda och 1,3 pro-
cent för betalning av skatter. Teckningskursen för att nyttja 
optionerna är 0,75 kr med sista inlösen den 31/12 2011.  

redovisningsprinciper
Koncernens finansiella rapporter upprättas i enlighet med 
IAS 34 och samma värderingsprinciper har tillämpats som i 
senaste avgiven årsredovisning. Under 2007 infördes ett per-
sonaloptionsprogram där verkligt värde har beräknats med 
hjälp av Black-Scholes modell vid tilldelningstillfället. 

Personal
Bredband2-koncernen har kontor i Umeå, Stockholm och 
Malmö. Vid utgången av perioden fanns 48 anställda. 

Styrelsens bedömning
Styrelsen ser fortsatt stora möjligheter för bolaget att via 
organisk tillväxt och förvärv samt genom att öka organisa-
tionens marknadsfokus, bland annat genom fler egna säljare 
och fler försäljningspartners stärka bolagets position som en 
ledande bredbandsoperatör via Fiber-LAN. Detta gäller sär-
skilt som bolaget nu opererar med ett positivt driftsresultat.

Styrelsen bedömer att det kommer att ske stora struktu-
rella förändringar på marknaden de kommande åren med 
konsolidering av mindre aktörer kring både kunder och 
infrastruktur. Bredband2s starka position på marknaden 
och årsstämmans bemyndigande för styrelsen att förvärva 
företag och verksamheter genom apportemission öppnar 
möjligheten för bolaget att vara en ledande aktör i denna 
omvandling. 

Det är styrelsens och ledningens avsikt att även framö-
ver inrikta verksamheten på att vara en renodlad bredbands-
operatör med fokus på lönsam tillväxt. 

Kommande rapporttillfällen 
n  Delårsrapport jan– sep 2009 24 november 2009
n  Bokslutskommuniké 2009 22 februari 2010

HALvÅrSrAPPOrT JAnUArI-JUnI 2009
Stockholm den 17 augusti 2009
Daniel Krook, Verkställande direktör
på styrelsens uppdrag

För ytterligare information kontakta:

daniel krook, 
verkställande direktör

anders Lövgren, 
styrelseordförande

Bredband2 i skandinavien aB (publ) Bredband2 i skandinavien aB (publ)

mobil: 070-699 56 60 mobil: 070-629 05 91

daniel.krook@bredband2.se anders.lovgren@bredband2.se
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reSULTATrÄKnIng - Koncernen Apr – Jun 2009 Apr - Jun 2008 Jan - Jun 2009 Jan - Jun 2008 Helår 2008

(Belopp i ksek)

rörelsens intäkter 42 389 29 054 87 064 55 705 123 299

direkta kostnader -30 776 -23 058 -63 506 -45 012 -96 913

övriga externa kostnader -6 155 -1 943 -10 723 -3 786 -7 536

personalkostnader -5 763 -4 953 -11 887 -9 187 -19 189

 

resultat före avskrivningar och finansiella poster -305 -900 948 -2 280 -339

 

avskrivningar av materiella 
och immateriella anläggningstillgångar

 
-833 -511

 
-1 376 -943

 
-1 618

rörelseresultat -1 138 -1 411 -428 -3 223 -1 957

  

finansnetto -412 432 -712 254 -283

resultat efter finansiella poster -1 550 -979 -1 140 -2 969 -2 240

 

uppskjuten skattefordran 2 000 0 3000 0 0

resultat efter skatt 450 -979 1 860 -2 969 -2 240

nYCKeLTAL Apr – Jun 2009 Apr - Jun 2008 Jan - Jun 2009 Jan - Jun 2008 Helår 2008

genomsnittligt antal aktier under perioden

före utspädning, 
dvs utan hänsyn taget till optioner 377 412 989 353 447 852 377 412 989 353 447 852 354 432 721

efter utspädning, 
dvs med hänsyn taget till optioner 396 012 989 372 047 852 396 012 989 372 047 852 373 032 721

  

resultat per aktie före utspädning (sek)* 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,01

 * resultat per aktie efter utspädning redovisas ej eftersom de utställda teckningsoptionerna inte innebär någon utspädning av resultatet per aktie då en konvertering 
till aktier skulle medföra en förbättring av redovisat resultat per aktie
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BALAnSrÄKnIng Koncernen

(Belopp i ksek) 30 jun 2009 30 jun 2008 31 dec 2008

  

tillgångar   

immateriella anläggningstillgångar 89 998 55 052 87 593

materiella anläggningstillgångar 4 744 7 785 4 152

finansiella anläggningtillgångar 6 995 4 275 4 053

övriga omsättningstillgångar 51 156 24 179 47 855

kassa och bank 6 247 4 713 1 869

anläggningstillgång under försäljning 3 996 0 5 004

Summa tillgångar 163 136 96 004 150 526

 

skulder och eget kapital 

eget kapital 45 139 37 549 43 278

avsättningar 0 5 595 622

Långfristiga skulder 13 997 4 279 26 514

kortfristiga räntebärande skulder 3 551 442 1 677

upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 547 8 363 23 471

övriga kortfristiga skulder 75 902 39 776 54 964

summa skulder och eget kapital 163 136 96 004 150 526

nYCKeLTAL Koncernen

jan - jun 2009 jan - jun 2008 helår 2008

  

soliditet (%) 28 39 29

antal anställda vid periodens utgång 48 38 43

antal aktier vid periodens utgång  

före utspädning, 
dvs utan hänsyn taget till optioner 353 447 852 353 447 852 353 447 852

efter utspädning, 
dvs med hänsyn taget till optioner 372 047 852 372 047 852 372 047 852

eget kapital per aktie (sek) före utspädning 0,13 0,11 0,12

eget kapital per aktie (sek) efter utspädning 0,12 0,10 0,12

nettoinvesteringar (ksek) 4 436 4 063 37 762
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KASSAFLÖde - Koncernen Jan - Jun 2009 Jan - Jun 2008 Helår 2008

(Belopp i ksek)

kassaflöde från den löpande verksamheten*  -386 -5 756 -9 325

förändringar av rörelsekapital  10 589 -1 286 9 542

kassaflöde från   

investeringsverksamheten, netto  -4 436 -4 063 -37 762

kassaflöde från finansieringsverksamheten - 1 389 -2 680 20 917

Periodens kassaflöde 4 378 -13 785 -16 628

Likvida medel vid periodens början 1 869 18 498 18 498

Likvida medel vid periodens slut 6 247 4 713 1 869

FÖrÄndrIng Av egeT KAPITAL  - Koncernen Jan - Jun 2009 Jan - Jun 2008 Helår 2008

(Belopp i ksek)

eget kapital vid periodens början 43 278 40 518 40 518

Periodens resultat 1 860 -2 969 -2 240

Apportemission, förvärv kundstock  5 000

eget kapital vid periodens slut 45 139 37 549 43 278

Denna delårsrapport har inte varit föremål för särskild gransk-
ning av bolagets revisorer.

Kort om Bredband2: 
Bredband2 i Skandinavien AB (publ) är en bredbandsope-
ratör av snabba förbindelser baserade på optisk fiber i lokala 
nätverk (LAN) till främst privatpersoner i stadsnät, allmän-
nyttiga hyresfastigheter och bostadsrättsföreningar, samt i 
växande grad även till företag.

Kunderna erbjuds ett brett utbud av tjänster, som inter-
netuppkoppling upp till en gigabit per sekund  (1 Gbit/s), in-
ternettelefoni, TV, video-on-demand, trygghetspaket, säker-
hetslösningar och avancerade företagstjänster. Bredband2 
är den enda operatören i öppna nät med support 24 timmar 
om dygnet.

Bredband2 har ca 5 000 aktieägare och handlas på First 
North under kortnamnet BRE2. Certified adviser är Remium.
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 Förvaltningsberättelse

Bredband2 i korthet
Bredband2 i Skandinavien AB (publ) är bredbandsoperatör i öppna stadsnät, 
bostadsfastigheter och företag. Bolaget är en av Sveriges största operatörer 
av internetaccess i fibernät till privatpersoner med närvaro i 80-talet stadsnät 
från Malmö i söder till Luleå i norr. 

Bolaget har en landsomfattande teknisk infrastruktur som gör det möjligt 
att erbjuda alla kunder ett brett utbud av tjänster, som internetuppkoppling 
upp till 1 gigabit per sekund, internettelefoni, IPTV, video-on-demand, trygg-
hetspaket, säkerhetslösningar och avancerade företagstjänster. Bredband2 är 
den enda bredbandsoperatören med support 24 timmar om dygnet.

På drygt två år har bredbandskundbasen vuxit från ca 10 000 till över 80 
000 inklusive förvärvet av Adamo som redovisas från 1 januari 2009.  

Bredband2 har ca 5 000 aktieägare och handlas på First North under kort-
namnet BRE2. Certified adviser är Remium.

Omsättning och resultat
Förvärvet av Adamo påverkar omsättning och resultat från den 1 januari 2009.  
Som tidigare kommunicerats så förväntas förvärvet ge Bredband2 en ökad 
omsättning med 40 Mkr och en resultatförstärkning med 9 Mkr under 2009.
Bredband2 har med sin storlek betydande stordriftsfördelar vid en fortsatt ex-
pansion. Oavsett om kunderna tillkommer via organisk tillväxt eller förvärv, 
ökar kostnaderna för infrastruktur, drift och support endast marginellt. 
Under året har en rad åtgärder genomförts för att ytterligare stärka kassaflöde 
och resultat. Det handlar om marginalhöjande åtgärder från produkter, omför-
handling av leverantörsavtal samt effektivare rutiner i bland annat kundhan-
tering och ekonomistyrning. Det enskilt viktigaste är införandet av ett nytt 
affärssystem och fakturering via en extern partner vilket väntas påverka resul-
tatet positivt under innevarande år.

Årets omsättning uppgick till 123,3 Mkr. Föregående års omsättning för mot-
svarande period var 99,9 Mkr. Omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 35,8 
Mkr. Föregående års omsättning för motsvarande kvartal var 27,4 Mkr. 
Årets resultat före finansnetto var -2,0 Mkr (-21,2 Mkr) och resultatet efter skatt 
var -2,2 Mkr (-89,6 Mkr). Rörelsekostnaderna var under året 125,3 Mkr (121,1 
Mkr) inklusive avskrivningar om 1,6 Mkr (4,2 Mkr). Fjärde kvartalets resultat 
före finansnetto var 0,9 Mkr (-18,4 Mkr) och resultatet efter skatt var 0,5 Mkr 
(-21,6 Mkr). Rörelsekostnaderna var under fjärde kvartalet 34,9 Mkr (46,4 Mkr) 
inklusive avskrivningar om 0,2 Mkr (2,6 Mkr). 

Årets händelser i sammandrag
n  Två förvärv under året ökade kundstocken med över 17 000 bredbands-
kunder, där kunderna från Adamo påverkar rörelsen från den 1 januari 2009.
n  Antalet bredbandskunder uppgick den 1 januari 2009 till 80 734 inklusive 
förvärvet av Adamo och har växt i alla segment.
n  Bredband2 är nu tjänsteleverantör i 82 stadsnät efter att ha adderat ytterli-
gare tolv nät under senaste halvåret.
n  Ett nytt affärssystem för kundhantering och fakturering togs i drift under 
fjärde kvartalet. Det har bl.a. medfört förbättrade supportfunktioner och fak-
tureringsprocesser och väntas därmed bidra till att ytterligare stärka kund-
relationerna.
n  Avtalet med Labs² om affärssystemet BRIKKS sades upp 4 februari 2009.

Händelser efter rapportperioden
2009-02-04. Bredband2 säger upp avtalet med Labs² om affärssystemet BRIKKS. 
Enligt Bredband2 har Labs² brutit mot avtalet om tillhandahållande av BRIKKS. 
Uppsägningen har resulterat i en tvist mellan parterna med ömsesidiga krav 
framställda.

Implementeringen av ett nytt affärssystem har fungerat väl. Det erbjuder 
förbättrade supportfunktioner och faktureringsprocesser och kan därmed bi-
dra till att ytterligare stärka kundrelationerna. Det nya systemet underlättar 
också en fortsatt expansion under 2009, både organiskt och via eventuella för-
värv. Det är skalbart och anpassat för att lönsamt ta in hela kundbaser. Samti-
digt ger systemet ökade möjligheter att lansera nya tilläggstjänster.

MARKnAD OcH POSiTiOn

Antal kunder
Kundstocken har vuxit till 80 734 bredbandskunder inklusive förvärvet av 

Adamo som redovisas från 1 januari 2009. 85 procent av abonnenterna har 
bredband via fiberanslutning. Antalet kunder per tjänst uppgick till:
Bredband: privatkunder i öppna nät 65 963 (under Q4: +19 129), i exklusiva nät 
13 506, varav orderbok 3 411 (+463) och företagskunder 1 265 (+43).
Tilläggstjänster. IP-telefoni 6 122 (+2 064), IP-TV 585 (+5) och säkerhetstjänster 
3 849 (+989).

Det finns även ett stort antal betalande kunder för tjänster inom fast IP, e-
post, support mm. Under 2009 fortsätter lanseringen av nya tjänster. 

Marknadsstruktur
Bredbandsmarknaden har vuxit snabbt de senaste åren. Sedan en tid pågår ett 
teknikskifte där allt fler fastighetsägare installerar fiberbaserade nätverk till 
hushållen samtidigt som den dominerande tekniken, ADSL-uppkoppling via 
telenätet, tappar marknadsandelar där utbyggnaden av fibernät sker. 

Fibernäten möjliggör betydligt snabbare och stabilare förbindelser vilket 
krävs för medietjänster som högupplöst TV och video-on-demand. Kunderna 
behöver inte heller modem som i ADSL- och TV-nät. Dessutom är fiberanslut-
ningar i genomsnitt billigare för kunderna.

Ännu dominerar dock den konkurrerande tekniken. Enligt World Internet 
Report från november 2008 har 49 procent av internetanvändarna i hemmen 
uppkoppling via ADSL, 13 procent via TV-näten och 29 procent via fiber. Mo-
bilt bredband som huvudsaklig internetuppkoppling i hemmen svarar för en-
dast 2 procent och uppringt internet har minskat till 7 procent.

Öppen affärsmodell driver på
Utvecklingen går snabbt mot fiberbaserade nätverk. Exempelvis erbjuder ett 
växande antal allmännyttiga bostadsbolag sina hyresgäster fibernät. Tre av de 
största är Svenska Bostäder och Stockholmshem i Stockholm samt Förvalt-
nings AB Framtiden i Göteborg med sammanlagt cirka 200 000 hushåll. 

Successivt öppnar bostadsföretagen sina nät för konkurrens mellan olika 
leverantörer av Internet och andra tjänster. På samma sätt går de offentligägda 
stadsnäten mot en öppen affärsmodell från att tidigare oftast varit slutna för 
konkurrens. 

Bredband2:s operatörsverksamhet har vuxit till sin nuvarande storlek i den 
konkurrensutsatta öppna miljön. Den erfarenhet som bolaget byggt upp kring 
heterogena miljöer med olika teknik kommer väl till pass i takt med att allt fler 
stadsnät och bostadsföretag öppnar sina nät för konkurrens. 

Position
Bredband2 har medvetet valt bort segmentet ADSL för att fokusera på fram-
tidens bredband via fiberbaserade nätverk. Detta har gett Bredband2 ett för-
språng på privatkundsmarknaden gentemot de större traditionella bredbands-
operatörerna. I de öppna svenska stadsnäten är Bredband2 den klart största 
operatören. Bland fibernätsoperatörerna är Bredband2 näst störst. Om samt-
liga tekniker, som ADSL och TV-nät, räknas in kommer Bredband2 på femte 
plats räknat i antal kunder. 

ORGAniSATiOn

Bredband2 AB
Bredband2 AB är bredbandsoperatör i öppna stadsnät, bostadsfastigheter och 
företag.

Övriga dotterbolag har endast en liten del av koncernens verksamhet och 
kommer fortsätta minska.

Bredband2 Stockholm AB
Bolagets verksamhet har avvecklats och bredbandsrelaterad verksamhet har 
övertagits av Bredband2 AB.

Orexis communication AB
Bolagets bredbandsrelaterade verksamhet har övertagits av Bredband2 AB. 
Bolaget utvecklar även hårdvara och är grossist av kommunikationsprodukter. 
Utveckling och försäljning av hårdvara kvarstår i bolagets regi.

Skycom Karlstad AB
Bolagets verksamhet har avvecklats och bredbandsrelaterad verksamhet har över-
tagits av Bredband2 AB. Återstående tillgång i bolaget avser ett bredbandsnät i 

ÅrSredOvISnIng FÖr 2008
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Karlstad och Hammarö kommun vilket delvis redan är avyttrat och resterande 
del kommer att avyttras under 2009. I balansräkningen redovisas tillgången 
som anläggningstillgångar för försäljning, se not 21.

LiPi Stockholm AB
Bolagets verksamhet har avvecklats och bredbandsrelaterad verksamhet har 
övertagits av Bredband2 AB.

Billiant AB
Bolaget förvärvades under januari månad 2007 och äger varumärkena Bred-
band2, ABC Bredband och Digisip.

Skycom Option AB
Bolaget administrerar ett aktiebaserade incitamentsprogram i form av perso-
naloptioner.

Uppdragsbolag1 i Sverige AB
Ett lagerbolag som saknade verksamhet per 2008-12-31.

Personal
Bredband2-koncernen har kontor i Umeå, Stockholm och Malmö. Vid utgång-
en av året fanns 43 anställda. Se not 6.

Aktien och ägarförhållanden

Aktieägare 2008-12-31 Antal aktier Andel kapital/röster i %

Danielsson, Leif                                78 370 963 22,2%

Robur Försäkring                                42 265 400 12,0%

Gustavia Sverige                                33 280 000 9,4%

Lövgren, Bo Anders                              19 000 000 5,4%

Dcap I Sverige Ab                               11 005 000 3,1%

Lidström, Jöns Petter                           10 600 000 3,0%

Östberg, Ulf                                    3 500 000 1,0%

Lund, Britta                                    3 300 000 0,9%

Nordisk Specialtextil AB 3 300 000 0,9%

Övriga 148 826 489 42,1%

Totalt 353 447 852 100,0%
 
Styrelsen beslutade den 16 december 2008, i enlighet med bemyndigande från 
ordinarie bolagsstämma den 24 april 2008, att emittera 23 965 137 nya aktier 
envar om kvotvärde 0,025 kronor med betalning genom förvärv av Adamo 
Europe S.L:s svenska IP-telefoni- och bredbandskunder med en kundbas om 
cirka 17 000 Fiber-LAN bredbandskunder och cirka 3 000 IP-telefonikunder 
jämte tillhörande kunddatabas. Aktierna, som utgjorde dellikvid vid förvärvet, 
registrerades av bolagsverket den 7 januari 2009.

På årsstämman den 25 maj 2007 beslöts att införa ett personaloptionspro-
gram omfattande 14 100 000 personaloptioner att tilldelas anställda i koncer-
nen. Optionsprogrammet, som tillsammans med säkring för framtida sociala 
avgifter omfattar totalt 18 600 000 optioner, innebär en maximal utspädning 
av existerande aktieägare med 5,0 procent, varav 3,7 procent till följd av tilldel-
ning till anställda och 1,3 procent för betalning av skatter. Teckningskursen för 
att nyttja optionerna är 0,75 kr med sista inlösen den 31/12-2011.  

FinAnSieLL STäLLninG

Likviditet
Koncernens tillgängliga likvida medel uppgick till 2,9 Mkr (18,5 Mkr) inklu-
sive en ej utnyttjad checkkredit om 1,0 Mkr vid utgången av året. Kundford-
ringar uppgick till 30,6 Mkr (9,6 Mkr) och övriga fordringar till 3,4 Mkr (4,6 
Mkr). De stora kundfordringarna vid årsskiftet hänger främst samman med 
nedan angivna förhållande.

Bredband2 har under året förstärkt likviditeten genom att uppta lån på 
7,5 Mkr och en checkkredit på 4,5 Mkr. Delar av den förstärkta likviditeten har 
använts vid förvärvet av Data Com Scandinavia Networks AB:s företagskun-
der. Bredband2 har enligt avtal rätt att fakturera privatkunderna en månad i 

förskott. Kunderna i exklusiva nät och företagskunder kan enligt avtal fakture-
ras kvartalsvis i förskott. Under 2008 fakturerades samtliga kunder endast för 
innevarande månad. Bredband2 har i januari 2009 framgångsrikt infört faktu-
rering enligt avtal, vilket har gett cirka 12 Mkr i positiv kassaflödeseffekt. 

Balansräkning
Koncernens balansräkning vid utgången av året bestod av goodwill 87,6 Mkr, 
övriga anläggningstillgångar 8,2 Mkr, kassa 1,9 Mkr och kortfristiga fordringar 
47,8 Mkr samt anläggningstillgångar till försäljning 5,0 Mkr.

IAS 12 anger att redovisning av uppskjuten skattefordran skall ske endast 
om det är sannolikt att det framöver uppkommer skattepliktiga överskott mot 
vilka underskottsavdrag kan utnyttjas. Vid årsskiftet uppgick ansamlade un-
derskottsavdrag till c:a 115 Mkr. I balansräkningen redovisas värdet av dessa 
underskott till 3 Mkr. Med nuvarande skattesats om 26,3 procent, finns en 
framtida möjlighet att redovisa en uppskjuten skattefordran om c:a 30 Mkr.

Koncernens egna kapital uppgick vid årets utgång till 43,3 Mkr. Avsätt-
ningar uppgick till 0,6 Mkr och övriga skulder till 106,6 Mkr varav 23,5 Mkr 
avser upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

Förslag om utdelning
Styrelsen föreslår ingen utdelning för verksamhetsåret 2008.

Styrelse
Bolagets styrelse utgjordes vid utgången av 2008 av Anders Lövgren (ordfö-
rande), Daniel Krook, Rolf Johansson, Anders Sandberg samt Martin Ahlsén.  
Daniel Krook är VD i moderbolaget.

Bolagets aktie
Vid utgången av 2008 var bolagets aktie noterad på First North under kort-
namnet BRE2. Certified adviser är Remium.

Likviditet
Koncernens tillgängliga likvida medel uppgick till 2,9 Mkr (18,5 Mkr) inklu-
sive en ej utnyttjad checkkredit om 1,0 Mkr vid utgången av året.

investeringar
Årets totala investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar 
uppgår till 37 762 kkr (51 112 kkr).

Moderbolagets resultat och ställning för räkenskapsåret 2008
Årets resultat i moderbolaget uppgår till 5 432 kkr. Totalt eget kapital i bolaget 
uppgår till 35 005 kkr per 2008-12-31.

Koncernens resultat och ställning för räkenskapsåret 2008
Årets resultat i koncernen uppgår till -2 240 kkr. Totalt eget kapital i koncernen 
uppgår till 43 278 kkr per 2008-12-31.

Förslag till resultatdisposition

Moderbolaget
Till årsstämmans förfogande står:

Överkursfond 66 840 000
Balanserat resultat från föregående år -83 903 861
Utdelning under året  0
Årets resultat 5 430 574

 -11 633 287

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår
Till nästkommande år balanseras  -11 633 287

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att överkursfonden tas i 
anspråk för att täcka ansamlad förlust och att till nästkommande år balansera 
-11 633 287 kkr.
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(Belopp i kkr)

not

Koncernen Moderbolaget

2008 2007 2008 2007

Rörelsens intäkter 1

Nettoomsättning 2 123 299 99 876 2 924 2 648

S:a rörelseintäkter 123 299 99 876 2 924 2 648

Rörelsens kostnader 1

Råvaror och förnödenheter -96 913 -99 734 -4 446

Övriga externa kostnader 4, 6 -7 536 -4 336 5 794 8 482

Personalkostnader 5 -19 189 -12 786 -2 182 -2 756

Avskrivningar och nedskrivnagar av materiella 
och immateriella anläggningstillgångar 7 -1 618 -4 216 -1 002 -594

Rörelsens resultat 3 -1 957 -21 196 5 534 3 334

Finansiella investeringar

Resultat från aktier i koncernföretag 8 0 0 0 -24 406

Ränteintäkter och liknande resultatposter 689 316 86 167

Räntekostnader och liknade resultatposter 9 -972 -68 676 -188 -68 662

Finansnetto -283 -68 360 -102 -92 901

Resultat efter finansiella poster -2 240 -89 556 5 432 -89 567

Skatt på årets resultat 10 0 -52 0 -52

Resultat -2 240 -89 608 5 432 -89 619

 

Hänförligt till moderbolagets aktieägare -2 240 -89 608

Antal utestående aktier i genomsnitt, före utspädning* 354 432 721 353 125 660 354 432 721 353 125 660

Resultat per aktie, före utspädninig -0,01 -0,25 0,02 -0,25

Antal utestående aktier i genomsnittt, efter utspädning** 373 032 721 364 118 841 373 032 721 364 118 841

Resultat per aktie, efter utspädning -0,01 -0,25 0,01 -0,25

Föreslagen utdelning 0 0 0 0

* Resultatet per aktie före utspädning har beräknats genom att dividera förlusten hänförlig till innehavare av stamaktier i moderföretaget med det vägda genomsnittliga antalet 
utestående stamaktier under perioden.
** Utspädningen avser utestående personalteckningsoptioner tillsammans med beslutade optiner för att täcka upp för eventuella kostnader för sociala kostnader i samband med 
inlösen. Totalt finns det 18 600 000 utestående teckningsoptioner.

 resultaträkning
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 Balansräkning
Tillgångar

not

Koncernen Moderbolaget

(Belopp i kkr) 2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31

Anläggningstillgångar

immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utvecklingskostnader 11 2 942 74 395 -

Goodwill 12 84 651 52 465 33 646 4 557

Immateriella anläggningstillgångar 87 593 52 539 34 041 4 557

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 13 4 152 5 860 311 319

Finansiella anläggningstillgångar 

Aktier i dotterbolag 14 - - 22 646 22 646

Andra långfristiga värdepappersinnehav 15 500 500 500 500

Uppskjuten skattefordran 16 3 000 3 000 3 000 3 000

Andra långfristiga fordringar 403 375 150 375

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 150 372 - -

4 053 4 247 26 296 26 521

Summa anläggningstillgångar 95 798 62 646 60 648 31 397

Omsättningstillgångar 22

Varulager mm

Råvaror och förnödenheter 1 847 179 - -

 1 847 179 0 0

Kortfristiga fordringar

Förskott till leverantör 35 35 - -

Fordringar hos koncernföretag - - 3 198 9 195

Kundfordringar 17 30 615 9 578 6 2 302

Övriga fordringar 18 3 362 4 565 203 3 115

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 11 996 5 832 504 603

 46 008 20 010 3 911 15 215

Likvida medel 20 1 869 18 498 149 9 747

Anläggningstillgångar för försäljning 21 5 004 0 0 0

Summa omsättningstillgångar 54 728 38 687 4 060 24 962

Summa tillgångar 150 526 101 333 64 708 56 359
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eget kapital och skulder

not

Koncernen Moderbolaget

(Belopp i kkr) 2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31

eget kapital hänförligt till moderbolaget 

Bundet eget kapital

Aktiekapital - - 8 836 8 836

Ej registrerad aktiekapital ökning - - 599 0

Reservfond - - 37 203 37 203

- 46 638 46 039

Fritt eget kapital/Ansamlad förlust

Överkursfond 66 840 62 439

Balanserat resultat - - -83 905 20 662

Årets resultat - - 5 432 -89 619

- - -11 633 -6 518

Summa eget kapital - - 35 005 39 521

eget kapital hänförligt till koncernen

Aktiekapital 8 836 8 836 - -

Ej registrerat aktiekapital 599 0 - -

Övriga tillskjutna medel 104 057 99 656 - -

Balanserade medel inkl. årets resultat -70 214 -67 974 - -

Summa eget kapital 43 278 40 518 - -

Skulder 22

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 25 8 011 - -

Checkräkningskredit 26 3 503 - -

Övriga skulder 24 15 000 3 375 15 000 -

Långfristiga skulder 26 514 3 375 15 000 0

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 1 677 83 - -

Leverantörsskulder 33 793 20 201 1 421 2 012

Förskott från kunder - 13 - -

Skulder till koncernföretag - - 3 072 3 329

Skatteskulder - - 13 0

Övriga skulder 27 21 171 15 703 8 440 238

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 28 23 471 12 115 1 135 1 934

Avsättningar 23 622 9 325 622 9 325

Kortfristiga skulder 80 734 57 440 14 703 16 838

Summa eget kapital och Skulder 150 526 101 333 64 708 56 359

Poster inom linjen 29

Ställda panter 14 400 400 0 0

Ansvarsförbindelser  0 0 14 188 0
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 Förändringar av eget kapital  
(Belopp i kkr) Aktie-

kapital
Övriga tillskjutna

medel
Balanserade

vinstmedel Totalt

Koncernen

ingående eget kapital 2007-01-01 8 836 99 642 21 634 130 112

Registrering av nyemission  0

Justering  14 14

Årets resultat -89 608 -89 608

Utgående eget kapital 2007-12-31 8 836 99 656 -67 974 40 518

ingående eget kapital 2008-01-01 8 836 99 656 -67 974 40 518

Årets resultat -2 240 -2 240

Apportemission, ännu ej registrerad 599 4 401 5 000

Utgående eget kapital 2008-12-31 9 435 104 057 -70 214 43 278

(Belopp i kkr)
Aktie-

kapital

ej 
registrerat

aktiekapital
Reserv-

fond
Överkurs-

fond
Balanserat

resultat
Årets 

resultat Summa 

Moderbolaget 

ingående eget kapital 2007-01-01 8 738 98 37 203  62 439    423 20 239 129 140

Registrering av nyemission 98 -98 0

Resultatdisposition enl stämmobeslut 20 239 -20 239 0

Årets resultat -89 619 -89 619

Utgående eget kapital 2007-12-31 8 836 0 37 203  62 439    20 662 -89 619 39 521

ingående eget kapital 2008-01-01 8 836 0 37 203 62 439 20 662 -89 619 39 521

Resultatdisposition enl stämmobeslut -89 619 89 619 0

Apportemission 599 4401 5 000

Givande av koncernbidrag -14 948 -14 948

Årets resultat 5 432 5 432

Utgående eget kapital 2008-12-31 8 836 599 37 203 66 840 -83 905 5 432 35 005

Aktieförändringar under året Antal aktier

Antal aktier vid periodens ingång 353 447 852

Tillkommer genom apportemission, ej reg. 23 965 137

Antal aktier vid periodens utgång 377 412 989

Kvotvärdet per aktie är 0,025

Apportemissionen avser förvärv av kundstock från Adamo som beslutades av styrelsen 2008-12-16 och registrerades av Bolagsverket 2009-01-07
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Aktiebaserade incitamentsprogram
Bredband2 i Skandinavien AB införde vid den ordinare bolagsstämman 
2007-05-25 ett aktiebaserat incitaments-program i form av personaloptioner 
i syfte att dels behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen, 
dels att nuvarande och framtida anställda i koncernen bereds tillfälle att 
bli delägare i Bredband2. Ursprungligen deltog 14 personer i incitaments-
programet varav 6 st avslutat sin anställning och därmed har tilldelade per-
sonaloptioner, 1 269 000 st, förverkats.

Äganderätten till teckningsoptioner kommer att överföras till den anställde 
eller annan deltagare i incitamentsprogrammet direkt genom att de på mark-
nadsmässiga villkor förvärvas, medan personaloptionerna intjänas (så kallad 
vesting) med en tredjedel av antalet tilldelade optioner per år under en treårs-
period, förutsatt att innehavaren fortfarande antingen är anställd eller styrel-
seledamot i Bredband2 i Skandinavien AB detta datum. Per den 31 december 

2007 fanns utestående optioner berättigande till teckning av totalt 18 600 000 
aktier i Bredband2 i Skandinavien AB, varav 4 500 000 optioner är avsedda för 
att täcka sociala kostnader i samband med nyttjandet av personaloptionerna. 
14 100 000 optioner ingår i personaloptionsprogrammet.

Anledning till införande av Bredband2s personaloptionsprogram 2007/2011 är 
att styrelsen anser det vara av vikt dels att behålla och rekrytera kompetent 
personal till koncernen, dels att nuvarande och framtida anställda i koncernen 
bereds tillfälle att bli delägare i Bredband2. Styrelsen bedömer att intresset för 
Bredband2s verksamhet på så vis torde förstärkas och fortsatt företagslojalitet 
under kommande år stimuleras. Då personaloptionsprogrammet avses vara 
ett incitament för anställda inom Bredband2-koncernen, bedöms det kunna 
påverka koncernens fortsatta utveckling positivt och därmed vara till nytta för 
aktieägarna och härigenom befrämja bolagets långsiktiga intressen.

Tilldelning 2007
Under juni 2007 tilldelades personaloptioner, vilka sammanlagt berättigar till 
teckning av 14 100 000 nya aktier. Lösenpriset uppgår till 0,75 kronor per aktie 
och optionerna kan utnyttjas till och med den 31 december 2011. Intjänande 
sker med en tredjedel av totalt antal tilldelade optioner vid vart och ett av 
de tre årsdatum som följer närmast efter den 29 juni 2007. Marknadsvärdet 
beräknat enligt Black & Scholes metod, uppgick vid tilldelningstidpunkten till 
0,07 kronor per option för vesting 1, 0,11 kronor per option för vesting 2 och 
0,14 kronor per option för vesting 3. Viktiga indata vid beräkning av mark-
nadsvärdet är:

n aktiepris: 0,75 kronor
n löptid: 3 år
n lösenpris vid teckning: 0,75 kronor
n riskfri ränta: 4,21-4,40 procent
n förväntad volatilitet: 45 procent
n beräknad utdelning: 0 kronor

Tilldelning av optioner 2007 – fördelning per kategori av befattningshavare
Total tilldelning inom Bredband2 i Skandinavien ABs personaloptionspro-
gram 2007 av optioner berättigande till teckning av totalt 14 100 000 aktier, 
fördelar sig enligt följande:

n Koncernledning: 4 653 000 aktier
n Verkställande direktören: 4 653 000 aktier
n Övriga ledande befattningshavare: 2 115 000 aktier
n Övriga anställda: 2 679 000 aktier

Bolagets kostnader för optionsprogrammen
För helåret 2008 uppgick bolagets kostnader för personaloptionsprogram till 
0 kr. IFRS innebär att bolag skall redovisa kostnaden för personaloptionspro-
gram över intjänandeperioden. IFRS 2 anger vidare att kostnaden skall beräknas 
utifrån marknadsvärdet vid tilldelningstidpunkten fastställt utifrån en options-
värderingsmodell. Enligt IFRS2 ska även hänsyn vid kostnadsberäkning tas 
till personalomsättningen som påverkar antalet optioner som kommer att tjä-
nas in. Bolaget räknar med en personalomsättning om 7,5% per år.  Det totala 
antalet optioner uppgår till 14 100 000, vilka fördelas jämt över de tre intjä-
nandeperioderna (vestingperioderna). Styrelsen för Bredband2 har gjort en 
beräkning av personaloptionernas teoretiska marknadsvärde. Enligt dessa be-
räkningar uppskattas de föreslagna personaloptionernas sammanlagda teore- 
tiska värde, med tillämpning av sedvanlig värderingsmodell (Black & Scholes) 
utifrån aktiekurs och övriga per den 11 juni 2007 rådande marknadsförhållan-
den, samt utan hänsyn till personalomsättning, till cirka 1,4 miljoner kronor. 

Efter uppskattad justering för personalomsättning (motsvarande 7,5 % per år) 
uppskattas kostnaden för de föreslagna personaloptionerna (enligt IFRS 2) till 
cirka 1,5 miljoner kronor. Under räkenskapsåret har ingen kostnad för perso-
naloptionerna upptagits vilket är ett avsteg från IFRS krav att redovisa kost-
naden över intjänandeperioden. 

Personaloptionerna utfärdas vederlagsfritt, vilket för mottagarna innebär 
att beskattning i regel sker i inkomstslaget tjänst motsvarande skillnaden mel-
lan Bredband2:s akties marknadsvärde vid utnyttjandet av personaloptionen 
och personaloptionens lösenkurs. De sociala avgifter som kan uppkomma på 
grund av personaloptionsprogrammen har finansiellt och därmed kassaflö-
desmässigt i huvudsak säkrats genom utgivande av 4 500 000 st tecknings-
optioner till ett av Bredband2  i Skandinavien ABs dotterbolag. Denna säkring 
kvalificerar ej för säkringsredovisning enligt IFRS.

Utspädning av befintliga aktier och röster
För säkring av de personaloptioner som tilldelas inom ramen för det föreslagna 
personaloptionsprogrammet föreslås även att 18 600 000 teckningsoptioner 
skall emitteras. Vid fullt utnyttjande av de föreslagna personaloptionerna kan 
antalet aktier komma att öka med högst 18 600 000. Dessa nya aktier utgör 
cirka 5 procent av utestående aktier (efter sådant utnyttjande).

Påverkan på nyckeltal
Med utgångspunkt från Bredband2s resultat under räkenskapsåret 2006, skul-
le föreslagna teckningsoptioner medföra följande effekter för nedan angivna 
nyckeltal. Bolagets vinst per aktie påverkas ej vid utställandet av optionspro-
grammet då teckningsoptionens lösenpris vid förväntad löptid överstiger ak-
tuell börskurs vid tidpunkten för utställandet. Vid full teckning av optionerna 
och vid en antagen teckningskurs om 0,751  kronor, kommer bolaget därutöver 
att tillföras en emissionslikvid motsvarande 13 950 000 kronor. Omräknat en-
ligt nu återstående inlösningsbara optioner, 12 831 000 st, tillförs bolaget en 
emissionslikvid motsvarande 12 694 500 kronor.

    
1 120 procent av genomsnittet av den senaste betalkursen under perioden f r o m  den 2 maj t o m 
den 11 maj 2007. 

Nedanstående tabell visar en sammanfattning av förändringar i antalet utestående optioner under året.     

Förändringar i antalet utestående optioner

Kategori Utestående 
01-jan-08 

Tilldelade inlösta Avregistrerade Utestående 
31 dec 2008

inlösningsbara

Personalotioner 14 100 000 14 100 000 0 1 269 000 12 831 000 12 831 000
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 Kassaflödesanalys 
(Belopp i kkr) Koncernen Moderbolaget

2008 2007 2008 2007

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansnetto -2 240 -89 556 5 432 -89 567

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Av- och nedskrivningar 1 618 4 259 1 002 637

Vinst vid avyttring av inventarie - -36 - -

Upplösning av avsättningar -8 703 -11 175 -8 703 -11 175

Resultat från avyttring av finansiella placeringar - 68 556 - 68 556

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital mm

-9 325 -27 952 -2 269 -31 549

Förändring av rörelsekapital

Ökning/minskning av varulager  -1 680 423 - -

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar -25 806 2 206 -3 419 -38

Ökning/minskning av kortfristiga skulder 37 028 11 112 6 567 3 780

Kassaflöde från den löpande verksamheten 217 -14 211 879 -27 807

Förvärv av dotterbolag - - - -14 200

Försäljning av dotterbolag - - - 100

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -35 278 -46 470 -30 395 -5 057

Kassaflöde från värdepapperstransaktioner 37 057 - 36 757

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -2 484 -4 642 -82 -

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  - 36 - -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -37 762 -14 019 -30 477 17 599

Finansieringsverksamheten

Nyemission 5 000 7 306 5 000 7 306

Nya lån från kreditinstitut 11 372 - - -

Förändring av skulder ej till kreditinstitut 5 000 22 568 15 000 -

Amortering -456 -59 - -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 20 916 29 815 20 000 7 306

Årets kassaflöde -16 629 1 585 -9 598 -2 902

Likvida medel från årets början 18 498 16 913 9 747 12 649

Likvida medel vid årets slut 1 869 18 498 149 9 747

Betald ränta ingår i resultat efter finansnetto med -795 -14 -22 -5

Utdelning på aktier ingår i resultatet efter finansnetto med 25 0 25 0
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 redovisningsprinciper

Grund för de finansiella rapporternas upprättande   
Styrelsen har har den 9/4 2009 godkänt denna koncernredovisning för 
offentliggörande, för fastställelse av årsstämman den 28/4 2009. 

Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen, 
utom i de fall ÅRL begränsar möjligheterna att i moderbolaget tillämpa IFRS 
med stöd av  Rådet för Finansiell Rapporterings rekommendation RFR 2. 
       
Allmänna värderingsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden 
om inget annat anges nedan.     
       
Konsolideringsprinciper
Koncernredovisningen har upprättats med tillämpning av förvärvsmeto-
den. Koncernredovisningen omfattar Bredband2 i Skandinavien AB (publ.) 
med samtliga dotterbolag, där Bredband2 i Skandinavien AB (publ.) direkt 
eller genom dotterföretag innehar mer än 50% av röstetalet, eller på annat 
sätt har ett bestämmande inflytande.

Förvärvsmetoden innebär att dotterbolagens egna kapital vid förvärvet 
fastställs som skillnad mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga vär-
den, vilket elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår endast 
den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet. 
Om det koncernmässiga anskaffningsvärdet för aktierna överstiger det i 
förvärvsanalysen upptagna värdet av bolagets nettotillgångar, redovisas 
skillnaden som koncernmässig goodwill. Ingen planenlig avskrivning sker 
av goodwill. Individuell prövning sker årligen av värdet för att identifiera 
ev. nedskrivningsbehov.

Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet samt alla koncer-
ninterna transaktioner och balansposter. Redovisningsprinciper för dot-
terföretag har i förekommande fall ändrats för att garantera en konsekvent 
tillämpning av koncernens principer.

       
nya standarder som ännu ej trätt i kraft    
Koncernen har inte i förtid tillämpat några standarder som träder i kraft 
2009 eller senare. 

Framtida ändringar av standard    
Styrelsen överväger att från och med 2009-01-01 övergå till Sw GAAP. Sty-
relsen utvärderar fortfarande effekterna av förändringarna av IFRS 8 och 
IFRS 1 men övriga standarder och tolkningar enligt IFRS tillämpliga från 
090101 bedöms inte väsentligen påverka koncernen.    
      
Klassificering      
Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består i allt väsentligt 
enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv 
månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga 
skulder består i allt väsentligt av enbart belopp som förväntas återvinnas 
eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen.  
       
intäktsredovisning      
Intäkter redovisas till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att er-
hållas. Periodisering sker av intäkter hänförliga bredbandstjänster till den pe-
riod de avser. I koncernredovisningen elimineras koncernintern försäljning. 
      
Finansiella instrument     
Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är icke-derivata finansiella tillgångar 
med fastställda eller fastställbara betalningar som inte är noterade på en 
aktiv marknad. Utmärkande är att de uppstår när koncernen tillhandahål-
ler pengar, varor eller tjänster direkt till en kund utan avsikt att handla med 
uppkommen fordran. De ingår i omsättningstillgångar med undantag för 
poster med förfallodag mer än 12 månade efter balansdagen, vilka klassifi-
ceras som anläggningstillgångar.

Leasing       
IAS 17 tillämpas. Leasing klassificeras i koncernredovisningen antingen 
som finansiell eller operationell leasing. Finansiell leasing föreligger då de 
ekonomiska riskerna och förmånerna som är förknippade med ägandet i 

allt väsentligt är överförda till leastagaren, om så ej är fallet är det fråga om 
operationell leasing.

Tillgångar som  förhyrs enligt finansiella leasingavtal har redovisats som 
tillgång i koncernens balansräkning. Förpliktelser att betala framtida lea-
singavgifter har redovisats som lång- och kortfristiga skulder. De leasade 
tillgångarna skrivs av enligt plan medan leasingbetalningarna redovisas 
som ränta och amortering av skulder

Operationell leasing innebär att leasingavgifter kostnadsförs över löpti-
den med utgångspunkt från nyttjande, vilket kan skilja sig åt från vad som 
de facto  erlagts som leasingavgifter under året. I moderföretaget redovisas 
samtliga leasingavtal enligt reglerna för operationell leasing.  
       
Segmentsredovisning     
Koncernens verksamhet omfattar 2008 två rörelsegrenar, Installation av 
samt tillhandahållande av tjänster för bredband/Internet, samt övrigt som  
innefattar hårdvaruförsäljningen. Eftersom övriga segmentet understiger 
10% av den totala omsättningen och balansomslutningen, särredovisas detta 
inte. Verksamhet bedrivs endast i Sverige så någon geografisk segmentsin-
delning är inte relevant.

       
Balanserade utvecklingskostnader    
Balanserade utvecklingskostnader utgörs av egenutvecklade tekniska och 
administrativa system där nedlagda kostnaderna avser direkta kostnader 
för löner och anställningsrelaterade kostnader för personal samt av mate-
rialkostnader och underentreprenörskostnader i direkt anslutning till ut-
vecklingsprojekten.

Kostnader för forskning kostnadsförs löpande i de fall de uppstår. 
       
Skatt       
Redovisad skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt: Skatter redo-
visas i resultaträkningen förutom då underliggande transaktion redovisas 
direkt mot eget kapital. Skatt som betalas eller erhålls under det aktuella 
året klassificeras som aktuell skatt. Hit hör även justering av aktuell skatt 
hänförlig till tidigare perioder.

Uppskjutna skattefordringar redovisas för avdragsgilla temporära skill-
nader och underskottsavdrag i den mån det är sannolikt att dessa kommer 
att medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden. Bolaget har per 2008-12-
31 en bokförd uppskjuten skattefordran om 3 000 kkr. Värdet av fordran 
motiveras utifrån styrelsens bedömning från 2006 avseende företagets 
framtida förväntade ställning. Se vidare not 16. Ansamlade underskottsav-
drag uppgick 2008-12-31 till ca 115 Mkr.    
       
Fordringar      
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de 
beräknas inflyta      
      
Fordringar och skulder i utländsk valuta    
Fordringar och skulder i utländsk valuta omräknas i förekommande fall till 
balansdagens kurs.

Kursdifferenser vid omvärdering av fordringar och skulder nettoredovi-
sas bland övriga rörelseintäkter/övriga rörelse kostnader. Kursdifferenser 
vid omvärdering av finansiella fordringar och skulder nettoredovisas bland 
finansiella intäkter respektive kostnader.    

Avskrivningar på anläggningstillgångar    
Anläggningstillgångar skrivs av linjärt över den beräknade nyttjandepe-
rioden. Anläggningstillgångarna redovisas till anskaffningskostnad, med 
avdrag för ackumulerade avskrivningar. Tillgångarna skrivs av under ned-
an angiven period.      
      
Immateriella anläggningstillgångar    
Goodwill skrivs ej av löpande. Goodwill testas årligen för nedskrivning samt vid 
indikation, se vidare nedskrivningar. Balanserade utgifter skrivs av under 5 år. 
     
Materiella anläggningstillgångar    
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med av-
drag för ackumulerade avskrivningar. 
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De materiella anläggningstillgångarna skrivs av på 5 - 10 år.
Avskrivningar och nedskrivningar framgår av not för respektive ba-

lanspost.       
 
nedskrivning      
Tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod skrivs inte av utan 
eventuellt nedskrivningsbehov prövas årligen. Tillgångar som skrivs av 
bedöms med avseende på värdeminskning närhelst händelser eller änd-
rade förhållanden indikerar att det redovisade värdet kanske inte är åter-
vinningsbart. En nedskrivning görs med det belopp med vilket tillgångens 
redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet 
är det högsta av tillgångens verkliga värde minskat med försäljningskost-
nader och nyttjandevärdet.

Vid beräkning av nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden med 
en diskonteringsränta som beaktar riskfri ränta och den risk som är förknip-
pad med den speciella tillgången. För en tillgång som inte genererar kassa-
flöden som är väsentligen oberoende av andra tillgångar beräknas återvin-
ningsvärdet för den kassagenererande enhet till vilken tillgången hör.

Nedskrivningen av tillgångar hänförliga till en kassagenererande enhet 
(grupp av enheter) fördelas i första hand till goodwill. Därefter görs en pro-
portionell nedskrivning av övriga tillgångar som ingår i enheten (gruppen 
av enheter). 

Nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar återförs om 
det har skett en förändring i de antaganden som låg till grund för beräk-
ningen av återvinningsvärdet. Nedskrivningar av goodwill återförs inte. 

Nedskrivningsprövningen av nuvarande koncerngoodwill har gjorts ut-
ifrån budgets och prognoser fört kommande år. Dels testades värdet via det 
beräknade framtida kassaflödet för den kassagenererande enheten där den 
antagna diskonteringsräntan uppgick till 17% Värdet testades även utifrån 
en försiktig bedömning av nuvarande kundstocks värde. Båda dessa tester 
visade att värdet av nuvarande koncerngoodwill kan försvaras.
      
Varulager och pågående arbeten    
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt den s k 
först-in först-ut principen respektive nettoförsäljningsvärde. Inkuransrisken 
har därvid beaktats.       
      
Avsättningar      
En avsättning redovisas i balansräkningen när koncernen har en befintlig 
legal eller informell förpliktelse som en följd av en inträffad händelse och 
det är troligt att ett utflöde av ekonomiska resurser kommer att krävas för 
att reglera förpliktelsen, samt en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan 
göras.       
     
ersättningar till anställda     
Löner och andra ersättningar     
I rekommendationen IAS 19, ersättningar till anställda, talar man om fyra 
olika typer av ersättningar, 1) Kortfristiga ersättningar, 2) Ersättningar vid 
uppsägningar efter avslutad anställning, 3) Övriga långfristiga ersättning-
ar till anställda, 4) Ersättningar vid uppsägning.   
    
1)   Kortfristiga ersättningar     
Hit räknas löner, sociala kostnader, semester- och sjukersättningar, tantiem 
etc. samt förmåner för nuvarande anställda, Beträffande redovisning av 
kortfristiga ersättningar hänvisas till not 5.    

2)   Ersättningar efter avslutad anställning
Det förekommer inga avtal om avgångsvederlag inom koncernen. Beträf-
fande redovisning av personalkostnader hänvisas till not 5.  

3)   Övriga långfristiga ersättningar till anställda   
Hit räknas bl.a ersättning vid »sabbatsår«, ersättning vid jubileer och er-
sättning vid långfristig arbetsoförmåga. Med långfristiga ersättningar avses 
även ersättningar som utges på grund av lång anställningstid. Inom kon-
cernen förekommer f n ej denna typ av ersättningar.   

4)   ersättningar vid uppsägning     
Det förekommer inga avtal om avgångsvederlag eller dylikt inom koncer-
nen idag.       
     

Aktierelaterade ersättningar     
Bolaget har infört ett incitamentsprogram i form av personaloptioner. 
       
Pensioner       
Koncernen har endast avgiftsbestämda pensionförpliktelser och inga yt-
terligare betalningsföpliktelser när avgifterna är betalda.  
       
Kassaflödesanalys      
Bolaget tillämpar IAS 7 vid upprättande av kassaflödesanalyser. Uppställ-
ning är gjord enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar 
endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar.  
       
Kortfristiga placeringar - värdepappersförvaltning
Bolaget utökade under 2005 sin verksamhet till att även omfatta värdepap-
persförvaltning. Per 2007-12-31 hade  värdepappershandeln upphört.
       
     
Anläggningstillgångar för försäljning    
Anläggningstillgångar klassificeras som innehav till försäljning i de fall 
deras redovisade värde kommer att återvinna i huvudsak genom försälj-
ning och inte genom fortlöpande användning. 

För att uppfylla detta krav måste tillgången vara tillgänglig för omedel-
bar försäljning i förevarande skick, samt att det är mycket sannolikt att för-
säljning kommer att ske.

Anläggningstillgångar för försäljning är värderade till det lägsta av an-
skaffningsvärdet och verkliga värdet efter avdrag för försäljningskostnader. 
       
Upplysningar om närstående     
IAS 24 anger att det skall upplysas om vilka relationer bolaget har till andra 
bolag och fysiska personer samt vilka transaktioner som har skett däremel-
lan, se not 6.

    
Finanspolicy      
Bredband2s finanspolicy skall säkerställa att koncernens finansiella verk-
samhet överensstämmer med de finansiella målen. Den skall vidare reg-
lera vilka finansiella risker bolaget eventuellt skall ta, och hur dessa skall 
begränsas. Enligt finanspolicyn skall Bredband2 ha en betryggande likvi-
ditetsreserv. Denna skall bestå av likvida medel, statsskuldväxlar, kortfris-
tiga placeringar och andra likvärdigt omsättningsbara instrument. 
       
Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål 
För att upprätta finansiella rapporter  måste företagsledningen och sty-
relsen göra bedömningar och antaganden som påverkar i bokslutet redo-
visade tillgångs- och skuldposter respektive intäkts- och kostnadsposter 
samt lämnad information i övrigt. De uppskattningar och bedömningar för 
redovisningsändamål som behandlas i detta avsnitt är de som bedöms vara 
de viktigaste för förståelse av de finansiella rapporterna med hänsyn till 
graden av betydande bedömningar och osäkerhet.   

Goodwill       
Koncerngoodwill har per 2008-12-31 ett redovisat värde om 18 628 kkr. De 
budgets och prognoser som finns för verksamheter knutna till goodwillen 
ger vid handen att värdet f n är korrekt.    

Avsättningar      
Koncernen har per 2008-12-31 en avsättning om 622 kkr, som förfaller inom 
ett år, avseende återstående kostnader hänförliga till Bredband2:s överta-
gande av vissa verksamhetsdelar från Labs2 samt uppbyggnaden av den 
kompletta organisationen för hanteringen av operatörsverksamheten.  
       
Finansiell riskanalys      
Koncernen utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika finansiella ris-
ker: ränterisk, kreditrisk och likviditetsrisk.

Riskhanteringen sköts av koncernledningen enligt riktlinjer från styrelsen. 
       
a.  Ränterisk      
Eftersom koncernen inte har några väsentliga räntebärande tillgångar el-
ler räntebärande skulder är koncernens intäkter, kostnader och kassaflöde i 
allt väsentligt oberoende av förändringar i marknadsräntor.   
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b.  Kreditrisk      
Koncernens finansiella transaktioner ger upphov till kreditrisker. Risken 
för att en motpart inte fullgör sin förpliktelse begränsas genom val av kre-
ditvärdiga motparter, begränsningar av engagemang per motpart samt 
användande av för verksamheten anpassade avtal. Koncernen har ingen 
väsentlig koncentration av kreditrisker.    
       
c.  Likviditetsrisk      
Försiktighet i hantering av likviditetsrisk innebär att inneha tillräckliga 
likvida medel och säljbara värdepapper samt tillgänglig finansiering ge-
nom avtalade kreditmöjligheter.  Det är styrelsen bedömning att likvidi-
teten är tillräcklig. Vid  behov har bolaget goda möjligheter att förstärka 
likviditeten via bland annat utökade rörelsekrediter.   
       
Moderbolagets redovisningsprinciper  
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt Årsredovisningslagen 
(1995:1554) och Rådet för Finansiell Rapporterings rekommendation RFR 2. 
RFR 2 innebär att moderbolaget i årsredovisningen för den juridiska perso-
nen skall tillämpa samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt 
detta är möjligt inom ramen för Årsredovisningslagen och med hänsyn till 
sambandet mellan redovisning och beskattning.

Sammantaget innebär detta skillnader mellan koncernens och moder-
bolagets redovisningsprinciper inom de områden som anges nedan. 
       
Aktier i dotterbolag      
Aktier i dotterbolag redovisas i moderbolaget enligt anskaffningsvärde-
metoden.        
 
Goodwill      
I moderbolaget skrivs Goodwill av linjärt men i koncernen prövas Good-
willvärdet en gång per år för eventuellt nedskrivningsbehov men skrivs 
inte av löpande.
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 noter

 not 1 inköp och försäljning inom koncernen

(Belopp i kkr)  Moderbolaget

2008 2007

Inköp 0 0

Försäljning 2 906 1 285

 not 2 nettoomsättning

(Belopp i kkr) Koncernen Moderbolaget

2008 2007 2008 2007

Försäljning internet-/bredbands-
tjänster och installationer 120 337 93 863 2 924 2 648

Försäljning av varor 2 962 6 013 0 0

123 299 99 876 2 924 2 648

 not 3 Leasingavtal

(Belopp i kkr) Koncernen Moderbolaget

2008 2007 2008 2007

Operationell leasing

Under året har leasingkostnaderna avseende operationell leasing uppgått till 1 362 1 067 576 72

1 362 1 067 576 72

Framtida betalningsåtaganden för operationella 
leasingkontrakt uppgår till följande belopp

Inom ett år 476 477

Inom ett till fem år 345 480

Senare än fem år 0 0

821 957

 

Finansiell leasing

Under året har utgifterna avseende finansiell leasing uppgått till 648 0

648 0

Framtida betalningsåtaganden för finansiella 
leasingkontrakt uppgår till följande belopp

Inom ett år 846 0

Inom ett till fem år 2 339 0

Senare än fem år 0 0

3 185 0

Värdet av anläggningstillgångar hänförliga till finansiell leasing är 2 670 kkr   

 not 4 uppgift om ersättning till revisorer

(Belopp i kkr) Koncernen Moderbolaget

2008 2007 2008 2007

Ernst&Young

Revision 400 295 290 120

Övrigt 69 140 43 104

Öhrlings 
Pricewaterhouse Coopers

Övrigt 62 62

469 497 333 286
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 not 5 uppgift om medeltalet anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter

Medeltalet anställda 2008 2007

Antal anställda Varav män Antal anställda Varav män

Moderbolaget 1 1 2 2

Dotterbolag 38 37 23 22

Koncernen totalt 39 38 25 24

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare 2008 2007

Antal på 
balansdagen Varav män

Antal på
balansdagen Varav män

Koncernen

Styrelseledamöter 5 5 4 4

VD och andra ledande befattningshavare 6 6 1 1

Moderbolaget

Styrelseledamöter 5 5 3 3

VD och andra ledande befattningshavare 1 1 1 1

Löner, ersättningar mm 2008 2007

(Belopp i kkr) Löner & andra ers. Sociala kostn. Löner & andra ers. Sociala kostn.

Moderbolaget 1 507 643 1 956 768

(varav pensionskostnader) (102) (117)

Dotterbolag 11 835 4 759 6 794 2 866

(varav pensionskostnader) (734) (608)

Koncernen totalt 13 342 5 402 8 750 3 634

(varav pensionskostnader) (837) (725)

Löner och ersättningar fördelat mellan styrelseledamöter, 
vd och övriga anställda

2008 2007

(Belopp i kkr) Styrelse, vd Övriga Styrelse, vd Övriga

Moderbolaget 1 507 0 1 034 922

Dotterbolag 0 11 835 0 6 794

Koncernen totalt 1 507 11 835 1 034 7 716

Pensioner Koncernen har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Inga pen- 
sionsutfästelser finns.     
Ersättningar till ledande befattninghavares bolag  Se not 6.  
Avgångsvederlag  För bolagets VD är uppsägningstiden 12 månader, från fö-
retagets sida, samt 6 månader från VD:s sida. Vid uppsägning från företagets 
sida har VD rätt till lön i 12 månader, varav 9 månader är arbetsbefriade.
Bonus  Inget bonusprogram finns inom koncernen.   
Berednings- och beslutsprocess  Ingen kompensationskommitté har funnits 
under 2008. Styrelsen har beslutat om ersättningar till verkställande direk-
tören efter att styrelseordförande har förberett frågan. För ersättningar till 
övriga ledande befattningshavare har VD och styrelseordförande beslutat 
ersättningsnivåer med stöd av extern arbetsmarknadsdata.  
       
   

Verkställande direktörens 
ersättningar och förmåner 2008 2007

(Belopp i kkr)

Lön 825 1034

Pensionsförsäkringar och 
övriga försäkringar

63 61

Bilförmån 73 70
      

Styrelsens ersättningar och förmåner 2008 2007

(Belopp i kkr)

Till styrelsemedlemmarna har 
endast fast arvode för styrelsearbete utgått

Anders Lövgren, Ordf. 200 100

Jöns Petter Lidström 50

Tomas Nyman 50

Martin Alsén 100

Rolf Johansson 100

Anders Sandberg 100

500 200

För VD, Daniel Krook, har inget extra arvode, utöver lön, utgått för arbete i styrelsen.
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 not 6 upplysningar närstående relationer

Inköp av varor eller tjänster från närstående   
Under året har det i allt väsentligt inte varit några transaktioner med närstående.
I övrigt finns inga intäkter, kostnader, tillgångar eller skulder till närstående.

Innehav av finansiella instrument bland personer i styrelse och ledning

Aktier Optioner Totalt

Anders Lövgren Sty Ordf 19 000 000 19 000 000

Daniel Krook VD 3 250 000 4 653 000 7 903 000

Samuel 
Hägglund CFO 2 500 000 2 115 000 4 615 000

Tobias 
Bengtsson CTO 282 000 282 000

Mats 
Gustavsson 282 000 282 000

Mikael 
Johansson 282 000 282 000

Paul Berquist 282 000 282 000

Ersättning till samt förpliktelser avseende pensioner och liknande förmå-
ner till styrelseledamöter och VD, se not 5.

 not 7 avskrivningar och nedskrivningar 
av materiella och immateriella anläggnings-
tillgångar

(Belopp i kkr) Koncernen Moderbolaget

2008 2007 2008 2007

Balanserade utvecklings-
kostnader -75 -72 0

Goodwill -150 -2 239 -911 -500

Inventarier, inklusive anläg-
gingstillgångar för försäljning

-1 393 -1905 -91 -94

-1 618 -4 216 -1 002 -594

 not 8 resultat från aktier i koncernföretag

(Belopp i kkr) Moderbolaget

2008 2007

Nedskrivning av aktier i dotter-
bolag/lämnade koncernbidrag
respektive aktieägartillskott 0 -24 505

0 -24 505

 not 9 räntekostnader och liknande 
resultatposter
  

(Belopp i kkr) Koncernen Moderbolaget

2008 2007 2008 2007

Räntekostnader -795 -19 -22 -5

Förlust vid avyttring av aktier - -68 556 -68 556

Övriga finansiella kostnader -178 -101 -166 -101

-972 -68 676 -188 -68 662

 not 10 årets skattekostnad
  

(Belopp i kkr) Koncernen Moderbolaget

2008 2007 2008 2007

Resultat före skatt -2 240 -89 556 5 432 -89 567

Inkomst skatt beräknad enligt 
gällande skattesats, 28% 627 25 076 -1 521 25 079

I koncernen återlagda kostnader 2 050 98 - -

Ej skatteplikiga intäkter 0 56 0 56

Ej avdragsgilla kostnader -26 -19 273 -1 -19 225

Skatteeffekt avseende givet 
koncernbidrag redovisat mot 
eget kapital - - 1 522 -

Justering avseende 
föregående år -52 -52

Skattemässigt underskott 
där ingen uppskjuten 
skattefordran redovistats -2 651 -5 956 0 -5 909

Skattekostnad 0 -52 0 -52

 not 11 Balanserade utvecklingskostnader

(Belopp i kkr) Koncernen

2008 2007

Ingående anskaffningsvärden 360 360

Årets Inköp 2 942 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 302 360

Ingående avskrivningar -286 -213

Årets avskrivningar -74 -72

Utgående ackumulerade avskrivningar -360 -286

Utgående planenligt värde 2 942 74

 not 12 goodwill

(Belopp i kkr) Koncernen

2008 2007

Ingående anskaffningsvärden 55 971 9 500

Företagsförvärv 10 845

Årets Inköp 32 336 35 626

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 88 307 55 971

Ingående nedskrivningar -3 506 -1 267

Årets nedskrivningar* -150 -2 239

Utgående ackumulerade nedskrivningar -3 656 -3 506

Utgående värde 84 651 52 465
*samtliga av årets nedskrivningar är skattemässigt avdragsgilla
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 not 13 inventarier

(Belopp i kkr) Koncernen Moderbolaget

2008 2007 2008 2007

Ingående anskaffningsvärden 8 522 5 179 455 514

Företagsförvärv 0 0 0

Ingående anskaffningsvärden via verksamhetsförvärv 0 0 0

Försäljningar/utrangeringar 0 -1 060 0 -59

Omklassificering till anläggningstillgång för försäljning -5 464 0 0 0

Årets Inköp 3 412 4 403 82 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 470 8 522 537 455

Ingående avskrivningar -2 662 -1 679 -136 -58

Företagsförvärv 0 0

Avyttring företag 0 0

Försäljningar/utrangeringar 0 922 0 16

Omklassificering till anläggnigstillgång för försäljning 1 445 0 0 0

Årets avskrivningar -1 101 -1 905 -90 -94

Utgående ackumulerade avskrivningar -2 318 -2 662 -226 -136

Utgående planenligt värde 4 152 5 860 311 319

 not 14 andelar i dotterbolag 

 
Kapital andel

Organisations-
nummer Styrelsens säte Antal Kvotvärde Bokfört

Bredband2 AB 100% 556424-8747 Umeå 400 000 0,25 4 000

Bredband2 Stockholm AB 100% 556674-6110 Stockholm 1 000 100 100

Orexis Communication AB 100% 556342-2517 Umeå 1 372 100 556

SkyCom Karlstad AB 100% 556619-4501 Karlstad 1 000 100 37

Billiant AB 100% 556581-0586 Umeå 20 673 332 0,01 14 000

Uppdragsbolag1 i Sverige AB 100% 556735-9988 Umeå 1 000 100 100

SkyCom Option AB 100% 556727-1415 Umeå 1 000 100 100

LIPI Stockholm AB 100% 556702-9771 Sollentuna 1 000 100 3 752

Summa 22 646

Moderbolaget

2008 2007

Ingående anskaffningsvärde 22 646 8 545

Försäljning Itention AB 0 -100

Förvärv av Billiant AB 0 14 000

Förvärv av SkyCom Option AB 0 100

Förvärv av Uppdragsbolag1 i Sverige AB 0 100

Bokfört värde 22 646 22 646
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 not 15 andra långfristiga värdepappersinnehav 

(Belopp i kkr)

Koncernen Moderbolaget

2008 2007 2008 2007

Ingående anskaffningsvärde 500 69 915 500 69 915

Försäljning av Labs2 Group AB 0 -69 415 0 -69 415

Utgående ack. anskaffningsvärde 500 500 500 500

Bokfört värde 500 500 500 500

 not 16 uppskjuten skattefordran  

(Belopp i kkr) Koncernen Moderbolaget

2008 2007 2008 2007

Uppskjuten skattefordran på 
skattemässiga underskott 3 000 3 000 3 000 3 000

Summa 3 000 3 000 3 000 3 000

Koncernen och moderbolaget har  skattemässiga underskott om ca 115 mkr.
Detta innebär en total uppskjuten skattefordran på ca 30 mkr.
Fordran har bokats upp under 2006 med 3 mkr, utifrån en bedömning av 
framtida resultat.

 not 17 kundfordringar  

(Belopp i kkr) Koncernen Moderbolaget

2008 2007 2008 2007

Kundfordringar innan 
justeringar 32 194 10 722 6 2 302

Reserverade kundfordringar 
(exkl moms)* -1 579 -1 012 0

Konstaterade kreditförluster 0 -132 0 0

Utgående värdering 
av kundfordringar 30 615 9 578 6 2 302

*Under året har 979 kkr belastat resultatet avseende reserveringar för kund- 
förluster och 305 kkr av tidigare reserverade kundfordringar återvunnits 
och påverkat resultatet positivt.

Åldersfördelning förfallna 
kundfordringar % 

Andel fakturor < 30 dagar efter 
förfall 7,24%

Andel fakturor > 30 dagar efter 
förfall 14,15% 100,00%

Andel fakturor förfallet totalt 21,39% 22,47% 100,00% 1,17%

 not 18 övriga fordringar  

(Belopp i kkr) Koncernen Moderbolaget

2008 2007 2008 2007

Klientmedelskonto hos 
kundreskontraadministratör 2 546 0 0 0

Övriga poster 816 4 565 203 3 115

Summa 3 362 4 565 203 3 115

 not 19 förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter    

(Belopp i kkr) Koncernen Moderbolaget

2008 2007 2008 2007

Förutbetald marknadsföring 225 225 225 0

Förutbetalda leasingavgifter 269 260 110 0

Förutbetalda nätavgifter 4 518 1 008 0 0

Upplupna intäkter avtalskunder 
m m 3 159 2 544 0 0

Övriga poster 3 825 2 167 1 633 603

Summa 11 996 6 204 1 968 603

 not 20 Likvida medel

Koncernens likvida medel utgörs av banktillgodohavanden. 

 not 21 anläggningstillgångar för 
försäljning  

Samtliga anläggningstillgångar för försäljning avser nätinventarier som 
avses säljas under 2009     

 

 not 22 finansiella instrument

Samtliga finansiella instrument har värderats som låne- och kundfordringar. 
Vilket inkluderar kundfordringar, likvida medel och klientmedelskonto hos 
kundreskontraadministratör, se not 18.

Samtliga finansiella skulder har värderats som övriga finansiella skulder och 
inga till verkligt värde över resultaträkningen. Vilket inkluderar värderingen av 
skulder till kreditinstitut, leverantörsskulder och övriga skulder.  
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 not 23 avsättningar  

Avsättning för omstruktureringskostnader samt åtaganden i samband med 
flytt av drift från dotterbolag SkyCom Drift AB samt kostnader och åtagan-
den relaterade till övertagandet av vissa verksamhetsdelar från Labs2. 

(Belopp i kkr) Koncernen Moderbolaget

2008 2007 2008 2007

Långfristig del, 1 - 2 år 0 1 865 0 1 865

Kortfristig del, inom 1 år 622 7 460 622 7 460

Summa 622 9 325 622 9 325

Den avsättning som ursprungligen gjordes i samband med försäljningen 
av SkyCom Drift AB till Labs2 Group AB uppgick vid ingången av 2008 
till 9,3 mkr. Under 2008 har avsättningen nyttjats med 8,7 mkr för att dels 
möta åtaganden gentemot SkyCom Drift AB men även kostnader och åta-
ganden relaterade till övertagandet av vissa verksamhetsdelar från Labs2 
samt uppbyggnaden av av den kompletta organisationen för hanteringen 
av opertörsverksamheten.     

 not 24 övriga långfristiga skulder 

Övriga långfristiga skulder förfaller till sin helhet under 2010.

 not 25 Långfristiga skulder till kreditinstitut

Förfallotiden för långfristiga skulder till kreditinstitut förfaller enligt 
nedan 

(Belopp i kkr) Koncernen Moderbolaget

2008 2007 2008 2007

Inom ett till fem år 8 011 - - -

Senare än fem år 0 - - -

8 011 0 0 0

 not 26 checkräkningskredit  

(Belopp i kkr) Koncernen Moderbolaget

2008 2007 2008 2007

Beviljad kredit uppgår till: 4 800 300 0 0

Utnyttjad kredit -3 503 - - -

Outnuttjad kredit 1 297 300 0 0

 not 27 övriga kortfristiga skulder

(Belopp i kkr) Koncernen Moderbolaget

2008 2007 2008 2007

Kortfristig del av lån från Labs2 
Group AB för förvärv av inkråm 6 375 13 000 - -

Lån 8 388 - 8 388 -

Moms och personalrelaterade 
skulder            4 525 931 52 190

Övriga kortfristiga skulder 1 883 1 772 0 48

Summa 21 171 15 703 8 440 238

 not 28 upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter

(Belopp i kkr) Koncernen Moderbolaget

2008 2007 2008 2007

Upplupna personalrelaterade 
kostnader 1 695 1 265 807 764

Upplupna kostnader instal-
lationer 0 0 0 0

Förutbetalda avtalsintäkter 13 829 968 0 0

Övriga poster 7 947 9 882 328 1170

Summa 23 471 12 115 1 135 1 934

 not 29 poster inom linjen

(Belopp i kkr) Koncernen Moderbolaget

2008 2007 2008 2007

Ställda panter

Företagsinteckningar för 
checkräkningskredit och 
skulder till kreditinstitut 14 400 400 0 0

Summa 14 400 400 0 0

Ansvarsförbindelser - - 14 188* 0

Summa - - 14 188 0

*Bredband2 i Skandinavien AB har generellt borgensåtagande för sitt dotterbolag
Bredband2 AB:s skulder till kreditinstitut. 
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   Stockholm 2009-04-09 

  Anders Lövgren  Daniel Krook 
  Styrelsens ordförande  Verkställande direktör 
     
  

  Martin Alsén  Rolf Johansson 
   
  

Anders Sandberg

Vår revisionsberättelse har lämnats den 14/4 2009

Ernst & Young
Wilhelm Sande

Auktoriserad revisor
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 revisionsberättelse

 Årsstämma

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen 
samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Bredband2 i Skan-
dinavien AB (publ) för räkenskapsåret 2008-01-01 - 2008-12-31. Det är styrelsen 
och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna 
och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet 
av årsredovisningen samt för att internationella redovisningsstandarder IFRS 
sådana de antagits av EU och årsredovisningslagen tillämpas vid upprättan-
det av koncernredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisning-
en, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär 
att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut 
säkerhet försäkra oss 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 redovisningsprinciperna och styrelsens och 
verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelse-
fulla 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 vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, 
åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelse-
ledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi 
har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören 

på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen 
eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra 
uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god 
redovisningssed i Sverige. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet 
med internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU 
och årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av koncernens resultat 
och ställning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen 
för moderbolaget och för koncernen, behandlar förlusten i moderbolaget en-
ligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Umeå den 14 april 2009

Ernst & Young AB

Wilhelm Sande
Auktoriserad revisor

Årsstämma i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) äger rum tisdagen den 28 
april 2009 kl 10.00 i bolagets lokal på Drottninggatan 65 1 tr, 111 36 Stockholm. 
Parkeringsmöjligheterna är begränsade varför vi rekommenderar tunnelbana 
till Hötorget.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall 
n dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken på avstämningsdagen 
den 22 april 2009, 
n dels göra anmälan till bolaget senast den 24 april 2009, kl 15.00, under 
adress Bredband2 i Skandinavien AB (publ), Drottninggatan 65, SE-111 36 
Stockholm, e-post samuel.hagglund@bredband2.se, telefon 0705-820 921 eller 
fax 0771-518 501.

Behörighetshandlingar såsom fullmakter, registreringsbevis etc. bör vara 
Bredband2 i Skandinavien AB (publ) tillhanda senast 22 april 2009. Aktieä-
gare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före 22 april 2009, 
genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn för 
att erhålla rätt att delta vid stämman

Till årsstämman i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Org.nr 556346-9062
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