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villkor i sammandrag

villkor i sammandrag
föreTrädesräTT
de som på avstämningsdagen den 23 november 2009 är 
registrerade aktieägare i Ticket erhåller en (1) tecknings-
rätt per innehavd aktie. det krävs en (1) teckningsrätt  
för teckning av en (1) aktie. 

Teckningskurs
4,00 sek per aktie

avsTämningsdag
23 november 2009

TeckningsTid
25 november 2009 – 9 december 2009

sisTa dag för handel med akTier  
inklusive TeckningsräTTer
18 november 2009

försTa dag för handel med akTier  
exklusive TeckningsräTTer
19 november 2009

handel med TeckningsräTTer
25 november 2009 – 4 december 2009

handel med BTa (Betald och Tecknad aktie)
25 november 2009 - till dess att hela eller delar av  
nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket

TidpunkTer för ekonomisk  
informaTion
Ticket lämnar återkommande information enligt  
följande preliminära plan.  
Bolagets räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

Bokslutskommuniké 2009 9 februari 2010 –
Årsredovisning 2009 mars 2010 –
Årsstämma 2010 april 2010 –

vikTig informaTion
detta prospekt (”prospektet”) har upprättats av Ticket Travel Group aB (publ) ("Ticket") i enlig-
het med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt kommissionens förordning 
(eG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av europaparlamentets och rådets direk-
tiv 2003/71/eG. prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med 
bestämmelserna i 2 kap 25 och 26 §§, lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. God-
kännande och registrering av prospektet hos Finansinspektionen innebär inte någon garanti från 
Finansinspektionen för att sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller fullständiga.

nyemissionen (såsom definierad nedan) enligt prospektet riktar sig inte till personer vars del-
tagande kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av 
svensk rätt. prospektet, anmälningssedeln och andra till nyemissionen hänförliga handlingar får 
inte distribueras i något land där sådan distribution eller sådant erbjudande kräver åtgärder som 
anges i föregående mening eller där det skulle strida mot regler i sådant land. varken tecknings-
rätterna, BTa eller de nya aktierna har registrerats eller kommer att registreras enligt united  
states securities act från 1933 i dess gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i australien, Hong-
kong, japan, kanada, nya Zeeland, sydafrika eller usa. anmälan om teckning av aktier i strid med 
ovanstående kan komma att anses ogiltig.

prospektet innehåller uttalanden om framtidsutsikter vilka är lämnade av styrelsen i Ticket och 
är baserade på styrelsens kännedom om nuvarande förhållanden avseende Bolaget, marknadsför-
hållanden och i övrigt rådande omvärldsfaktorer. läsaren uppmärksammas på att uttalanden om 
framtidsutsikter alltid är förenade med osäkerhet. en investering i teckningsrätter eller aktier i Ticket 
är förenad med risk. den som överväger att investera i Ticket uppmanas därför att noggrant ta del 
av prospektet, speciellt avsnittet Riskfaktorer.

vissa siffror i prospektet har avrundats. detta medför att vissa tabeller och beräkningar till synes 
inte summerar korrekt.

Förutom vad som uttryckligen anges i revisionsberättelserna, införlivade genom hänvisning, och 
i granskningsrapporten på sidan 41 har inga andra delar av prospektet granskats eller reviderats av 
Bolagets revisorer. 

svensk lag är tillämplig på nyemissionen. Tvist rörande nyemissionen eller därmed samman-
hängande rättsförhållanden skall avgöras enligt svensk lag och exklusivt av svensk domstol, varvid 
stockholms tingsrätt skall utgöra första instans. 

styrelsen försäkrar att information som kommer från tredje man har återgivits korrekt och, såvitt 
Bolaget kan känna till och försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts 
av berörd tredje man, inga uppgifter har utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna infor-
mationen felaktig eller missvisande.

Bolaget har inte kontrollerat siffror, marknadsdata eller annan information som tredje part har 
använt i sina studier, varför varken Bolagets styrelse, rådgivare eller revisorer påtar sig något ansvar för 
riktigheten för sådan i prospektet intagen information, och sådan information bör läsas med detta  
i åtanke. ingen tredje part enligt ovan har, såvitt styrelsen känner till, väsentliga intressen i Bolaget.

Finansiell rådgivare i nyemissionen är HQ Bank aB som biträtt Ticket i upprättandet av prospek-
tet. HQ Bank aB har förlitat sig på information tillhandahållen av Bolaget och då samtliga uppgifter 
i prospektet härrör från Ticket friskriver sig HQ Bank aB från allt ansvar i förhållande till aktieägare 
i Bolaget och avseende andra direkta eller indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av investe-
rings- eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifter i prospektet. HQ Bank aB är även 
emissionsinstitut avseende nyemissionen.
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sammanfattning

sammanFaTTninG

denna sammanfattning skall ses som en introduktion till prospektet. varje 
beslut att investera i de aktier som erbjuds enligt prospektet skall baseras 
på en bedömning av prospektet i sin helhet. en person får göras ansvarig för 
uppgifter som ingår i eller saknas i sammanfattningen bara om sammanfatt-
ningen är vilseledande, felaktig i förhållande till eller oförenlig med de andra 
delarna av prospektet. en investerare som väcker talan vid domstol med 
anledningen av uppgifterna i prospektet kan bli tvungen att svara för kostna-
derna för en översättning av prospektet.

emissionsBesluT
styrelsen för Ticket beslutade den 2 november 2009 att genomföra en ökning 
av aktiekapitalet genom en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieä-
gare. extra bolagsstämma den 18 november 2009 godkände styrelsens beslut. 
emissionen innebär att Bolagets aktiekapital, vid fullteckning av aktierna, 
ökar med högst 8 379 590 sek genom nyemission av högst 16 759 180 aktier 
envar med ett kvotvärde på 0,50 sek (”nyemissionen”). Tickets aktiekapi-
tal kommer efter emissionen att uppgå till högst 17 165 180 (16 759 180*)  
sek uppdelat på 34 330 360 (33 518 360*) aktier. priset per aktie i nyemis-
sionen är 4,00 sek. under förutsättning att nyemissionen fulltecknas kom-
mer Ticket att tillföras 67 036 720 sek i likvida medel före emissionskostna-
der. emissionskostnaderna förväntas uppgå till 3,6 msek för nyemissionen. 
nettotillskottet i likvida medel till Ticket till följd av nyemissionen beräknas 
uppgå till cirka 63,4 msek.

Teckningskursen är 4,00 sek per aktie. Teckning av aktier skall ske under 
tiden från och med den 25 november 2009 till och med den 9 december 
2009. Handel med teckningsrätter kommer att ske under tiden från och med 
den 25 november 2009 till och med den 4 december 2009. Handel med BTa 
kommer att ske på nasdaQ omX stockholm från och med den 25 novem-
ber 2009 till dess att hela eller delar av nyemissionen har registrerats hos 
Bolagsverket.

extra bolagsstämma den 18 november 2009 beslutade dessutom om en 
minskning av Bolagets aktiekapital med 406 000 sek genom indragning av  
812 000 egna aktier. Tickets två största aktieägare, Braganza as och livför-
säkringsaktiebolaget skandia har förbundit sig att teckna sina andelar av ny- 
emissionen, vilket motsvarar cirka 43,2 procent eller cirka 28,9 msek av 
nyemissionen.

under de senaste två åren har Ticket genomfört ett antal aktiviteter i enlig-
het med uppsatt finansiell och operativ strategi. den uppkomna lågkonjunk-
turen och Tickets negativa resultat under 2008 och 2009 har i kombination 
med dessa aktiviteter försvagat koncernens finansiella ställning. aktiviteterna 
omfattade bland annat återköp av aktier 2007-2008 om 14,6 msek, utdelning 

2008 om 8,4 msek, förvärv av mZ Travel i sverige 2006 om 78,1 msek samt 
mr Travel oy ab i Finland 2008 om 14,4 msek. soliditeten uppgick per 30/9 
2009 till 10,1 procent.

det är en väsentlig förutsättning för Ticket att gentemot leverantörer, kun-
der och andra intressenter ha en stark finansiell ställning. styrelsen har under 
året utvärderat alternativ i syfte att stärka Bolagets finansiella ställning och en 
nyemission är det som slutgiltigt förordas. emissionen syftar till att stärka Bola-
gets finansiella ställning samt skapa utrymme för att tillvarata framtida affärs-
möjligheter på den nordiska marknaden. resebyråbranschen är förhållandevis 
fragmenterad och konsolideringen som pågått i den nordiska resebyråbran-
schen under flera år kan väntas accelerera i lågkonjunktur.

i syfte att på bästa sätt tillvarata affärsmöjligheterna har styrelsen därför 
beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktie-
ägare. det är styrelsens bedömning att rörelsekapitalet (exklusive förestående 
nyemission) är tillräckligt för den kommande tolvmånadersperioden. Bedöm-
ningen är baserad på Tickets resultatutveckling till och med september månad 
2009 samt budget och likviditetsprognos för år 2009-2010. Bedömningen byg-
ger vidare på att beviljad checkräkningskredit och försäkringslösning för rese-
garantier kvarstår oförändrade och kan fortsätta att finansiera verksamheten. 
Bolaget har således för avsikt att använda emissionslikviden i samband med 
nyemissionen till ovan angivna ändamål.

verksamheT
Ticket säljer resor och reserelaterade tjänster till privatpersoner, företag och 
organisationer. enligt publikationen Travel news är Ticket den största privat- 
och affärsresebyrån i sverige och den näst största privatresebyrån i norge.
Ticket finns även etablerat genom en affärsresebyrå i norge och hemsidan 
ticket.dk i danmark. i slutet av 2008 förvärvades resebyrån mr Travel i Finland. 
Företagets mål är att bli den ledande reseaktören i norden. Försäljningen sker 
från cirka 91 butiker/kontor, via telefon och internet. Genom att sälja rese-
leverantörernas produkter, såsom flyg- och tågbiljetter, hyrbilar, hotell samt 
charterresor, agerar Ticket som återförsäljare åt leverantörerna. Ticket effekti-
viserar leverantörernas säljprocess genom sitt breda distributionsnät och sin 
kunskap om kunderna. vid privatresor erhåller Ticket i första hand ersättning 
från leverantören i form av provisioner och vid affärsresor erhålls ersättning 
från kunder i form av transaktions- och konsultarvoden.

Ticket privatresor hjälper kunden att boka rätt semesterresa. Ticket gör det 
enkelt för kunden genom att erbjuda ett av marknadens bredaste och attrak-
tivaste utbud av reseprodukter på ett och samma ställe i kombination med 
högkvalitativ rådgivning.

*siffror inom parantes avser förhållanden såsom de kommer se ut efter registrering av den minskning av Bolagets
aktiekapital med 406 000 sek genom indragning av 812 000 aktier som extra bolagsstämma beslutade den  
18 november 2009. registreringen förväntas ske i samband med registrering av nyemissionen.
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Ticket affärsresor hjälper företagen att effektivisera hela resehanteringen. 
kunderna erbjuds ett heltäckande utbud av resor och reserelaterade tjänster; 
försäljning och rådgivning av affärsresor samt events, grupp och konferens-
resor, travel managementtjänster och tekniska lösningar.

riskfakTorer
Tickets verksamhet är förknippad med risker relaterade till bland annat mark-
nadsutveckling, politiska risker, konkurrens, kapitalanskaffning och risker för-
enade med aktier. ovannämnda risker utgör ett sammanfattande urval av 
riskfaktorer som har betydelse för Tickets verksamhet eller för en investering i 
av Ticket utgivna aktier eller andra värdepapper. För mer utförlig information, 
se avsnittet Riskfaktorer på sidorna 7-9. 

fakTa organisaTion
Styrelse:
Göran Grell, ordförande.
per G Braathen, ledamot.
märtha josefsson, ledamot.
kia orback pettersson, ledamot.
linda Holmstedt, facklig ledamot.
ewa rymbacka, facklig ledamot.

Koncernledning (ledande befattningshavare):
dag Tveterås, vd/koncernchef Ticket Travel Group aB (publ) samt  
vd Ticket affärsresor norden.
Thomas Ådén, Finansdirektör Ticket Travel Group aB (publ) samt  
cFo Ticket affärsresor norden.
katarina sjögren petrini, vd Ticket privatresor norden.

Totalt antal heltidsanställda i Ticket:
moderbolaget 3, koncernen 450.

finansiell rÅdgivare i samBand med nyemissionen:
HQ Bank aB.

Juridisk rÅdgivare i samBand med nyemissionen:
Gernandt & danielsson advokatbyrå kB.

revisorer:
ernst & Young aB. Huvudansvarig revisor är michael Forss, ansluten  
till Far srs.

akTieägare och ägarsTrukTur
nedan visas Tickets ägarstruktur per den 30 september 2009 och därefter 
kända förändringar:

aktieägare aktier kapital, röster %

Braganza 5 154 467 29,33%
livförsäkringsaktiebolaget skandia 2 078 092 11,83%
christer Tärnevald (inkl. bolag) 1 126 058 6,41%
clearstream Banking s.a. 340 889 1,94%
Bertil leek 286 952 1,63%
avanza pension 260 928 1,48%
jp morgan chase Bank 212 000 1,21%
lena Böös 200 000 1,14%
lagkraft aB 137 435 0,78%
ramon persson 130 000 0,74%
övriga 6 832 359 38,89%
externa aktieägare 16 759 180 95,38%
Ticket Travel Group aB (publ) 812 000 4,62%
totalt 17 571 180 100,00%
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msek Jan-sept 2009 Jan-sept 2008 Jan-dec 2008 Jan-dec 2007 Jan-dec 2006

Försäljning 3 208,0 3 413,9 4 240,3 4 955,5 3 288,9
nettoomsättning 359,5 356,7 418,9 507,2 314,7

Biljett- och arrangemangskostnader -80,0 -65,9 -83,2 -65,6 -1,0
Bruttoresultat 279,5 290,8 335,7 441,6 313,7
rörelseresultat -23,2 -12,1 -68,8 43,9 18,9
Periodens resultat -21,3 -7,0 -52,5 37,7 13,8

30-sep-09 30-sep-09 31-dec-08 31-dec-07 31-dec-06

likvida medel 37,8 123,6 40,8 47,6 63,2
eget kapital 41,7 106,4 55,4 126,3 92,8
räntebärande skulder 23,5 - - 1,7 -
Balansomslutning 412,1 494,2 395,2 477,7 440,1
soliditet, % 10,1 21,5 14,0 26,4 21,1

Jan-sept 2009 Jan-sept 2008 Jan-dec 2008 Jan-dec 2007 Jan-dec 2006

kassaflöde från den löpande verksamheten -6,6 27,3 -39,7 32,4 55,4
kassaflöde från investeringsverksamheten 0,6 60,9 46,5 -38,2 -84,6
kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,9 -11,9 -11,9 -11,1 -
Periodens kassaflöde -5,1 76,3 -5,1 -16,9 -29,2

finansiell uTveckling i korTheT
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Investeringar i aktier och/eller teckningsrätter är förenade med risktagande och 
en investering i Ticket skall anses som extra riskfylld då Bolaget befinner sig i en 
konsolideringsfas med fokus på att förbättra lönsamheten. Tickets verksam-
het, resultat och finansiella ställning kan påverkas negativt av ett antal fak-
torer utanför Bolagets kontroll. Nedan anges några av de faktorer som kan få 
betydelse för Tickets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Investerare 
bör noggrant överväga nedanstående riskfaktorer liksom övrig information i 
Prospektet innan beslut fattas om teckning av aktier i Nyemissionen. De risk-
faktorer som behandlas nedan är inte framställda i prioritetsordning och gör 
inte anspråk på att vara heltäckande. Det finns således även andra risker än de 
som anges i Prospektet som kan komma att påverka Tickets verksamhet, resul-
tat och finansiella ställning negativt. Investerare uppmanas därför att göra sin 
egen bedömning av riskfaktorer och deras betydelse för Bolagets verksamhet, 
resultat och finansiella ställning. För ytterligare information om risker och osä-
kerhetsfaktorer, se vidare i årsredovisningen för 2008 på sidorna 27-29 i förvalt-
ningsberättelsen samt sidan 58 (not 33).

konJunkTurBeroende
Tickets verksamhet påverkas av den allmänna ekonomiska utvecklingen och 
konjunkturläget. en lågkonjunktur kan inverka negativt på Tickets försälj-
nings- och resultatutveckling. efterfrågan på privatresor varierar med hushål-
lens disponibla inkomst och vid konjunkturnedgång tenderar hushållen att 
ändra sitt resemönster. efterfrågan på affärsresor minskar vid konjunkturned-
gång då resekostnader tenderar att hamna i fokus då kostnadsbesparingar ska 
genomföras. 

konkurrens
ökad konkurrens kan uppstå genom att producenter och arrangörer säljer 
resor direkt till kunder antingen genom egna butiker eller via internet. en ökad 
konkurrens kan komma att påverka Tickets försäljnings- och resultatutveck-
ling negativt. 

poliTiska risker
exempel på politiska risker är terrordåd, krig, lokala och regionala konflikter 
samt politisk instabilitet. i orostider, framförallt vid krig, påverkas försäljningen 
av resor negativt. internationella kriser av detta slag kan även framledes få 
motsvarande konsekvenser, vilket kan inverka negativt på Tickets försäljnings- 
och resultatutveckling. 

naTurkaTasTrofer
exempel på naturkatastrofer är jordbävningar, orkaner och andra liknande 
händelser. naturkatastrofer kan få effekter som kan inverka negativt på Tick-
ets försäljnings- och resultatutveckling. 

allmän rädsla för epidemier/pandemier
en allmän rädsla för smittsamma sjukdomar i andra länder kan påverka försälj-
ningen av resor negativt och därmed inverka negativt på Tickets försäljnings- 
och resultatutveckling. 

leveranTörer
Ticket är exponerat för risker i samarbetet med sina leverantörer. i de fall Ticket 
sluter avtal med leverantörerna om provisionsersättningar för genererad för-
säljning löper Ticket en risk att ej erhålla avtalade ersättningar om leverantö-
rerna hamnar på obestånd eller i annan finansiell kris. om leverantör ställer in 
eller upphör med sina åtaganden gentemot kunderna, exempelvis ställer in 
planerade flygningar eller resor, riskerar Ticket att få ersätta kunderna om leve-
rantören inte ställt resegarantier. om kunderna köpt Tickets avbeställnins-
garanti riskerar Ticket att få ersätta kunderna om kunden avbokar resan. ett 
exempel på detta är när sterling under hösten 2008 ställde in sina flygningar. 
dessa risker kan inverka negativt på Tickets resultatutveckling och finansiella 
ställning. 

ersäTTningsnivÅ för BolageTs TJänsTer
det finns ett uttalat intresse från leverantörerna att sänka distributionskost-
naderna och förändra formerna för ersättningen. För att leverantörerna ska 
vara beredda att betala för Tickets tjänster måste Ticket ha en stark relation 
till kunden, god kundvolym samt erbjuda ett effektivt distributionsnät. För-
ändringar i formerna för ersättningen kan inverka negativt på Tickets resul-
tatutveckling.

nyckelpersoner och rekryTering
Bolaget är i hög utsträckning beroende av ett antal nyckelpersoner. en eventuell 
förlust av någon eller några av dessa kan ge negativa finansiella och kommersi-
ella effekter för Ticket. Förmågan att rekrytera och behålla kvalificerade medar-
betare är av yttersta vikt för att säkerställa kompetensnivån i Bolaget. 
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riskfaktorer

finansiella risker
koncernen är genom sin verksamhet exponerad för olika slag av finansiella ris-
ker som kan inverka negativt på Tickets försäljnings- och resultatutveckling. 
med finansiella risker avses fluktuationer i företagets resultat och kassaflöde till 
följd av förändringar i valutakurser, räntenivåer, refinansierings- och kreditrisker. 
de finansiella riskerna beskrivs närmare i not 27 i årsredovisningen för 2008. 

avBesTällningsgaranTi
kunden kan teckna en frivillig avbeställningsgaranti som kan utnyttjas utan 
krav på läkarintyg. Ticket gör löpande reserveringar för bedömda framtida 
avbeställningar. Ticket löper risk att ersätta kundernas resor om kunden har 
giltigt förfall som täcks av avbeställningsgaranti.

försäkringslösning för resegaranTier
säkerställandet av resegarantier sker till större del genom en försäkringslös-
ning. Försäkringslösningen uppgår till cirka 55 msek och resulterar i en minsk-
ning av Tickets spärrade medel. skulle denna försäkring upphöra kan Bolagets 
finansiella ställning komma att försvagas.

kapiTalanskaffning
det finns en risk att Bolaget eventuellt kan komma att tvingas anskaffa ytter-
ligare kapital. detta kan ske genom samarbetsavtal, strategiska allianser, aktie-
kapital, skuldfinansiering och/eller från andra källor. Bolaget kan emellertid 
visa sig oförmöget att anskaffa mer kapital eller anskaffa kapital med ekono-
miskt acceptabla villkor. om Ticket inte kan generera tillräckliga medel från 
sin verksamhet eller andra källor kan Tickets verksamhet, rörelseresultat och 
finansiella ställning påverkas omfattande och negativt. Bolaget har en check-
räkningskredit uppgående till cirka 65 msek som löper/omsätts årsvis.

förvärv 
Ticket kan komma att vara beroende av att identifiera och förvärva verksam-
heter för Bolagets fortsatta expansion. det kan inte garanteras att Ticket kom-
mer att finna lämpliga förvärvsobjekt. det kan inte heller garanteras att Ticket 
kommer att erhålla erforderlig finansiering för framtida förvärv. 

pÅverkan frÅn huvudakTieägare
dagens huvudaktieägare, Braganza förväntas komma att kvarstå som större 
aktieägare efter nyemissionen och förfoga över betydande aktieposter i Bola-
get. således kan denna huvudaktieägare komma att påverka Bolaget avseende 
bland annat sådana angelägenheter som är föremål för omröstning på bolags-
stämma. Braganza innehar vid tidpunkten för detta prospekt cirka 29,3 pro-
cent av aktier och röster i Ticket och kan komma att öka sitt aktieinnehav som 
en följd av nyemissionen eftersom Braganza har förbundit sig att teckna aktier 
enligt sin pro rata-andel (se vidare avsnittet legala frågor och övrig informa-
tion). om nyemissionen inte fulltecknas, kan Braganza efter nyemissionen, 
till följd av sitt teckningsåtagande, komma att inneha en högre andel av aktier 
och röster i Bolaget än innan nyemissionen. som en följd härav kan Braganza 
komma att stärka sitt inflytande över Bolaget markant i frågor som under-
ställs bolagsstämmans beslut, inklusive beslut om utdelning, kapitalökning, 
tillsättande och entledigande av styrelseledamöter samt ändring av bolag-
sordningen. emissionen kommer genomföras oavsett teckningsprocent. Bra-
ganza har från aktiemarknadsnämnden (uttalande 2009:23) fått undantag 
från budplikt för den del som motsvarar nuvarande innehav.

omfaTTande försälJning av TickeTs akTie av dess huvudak-
Tieägare kan fÅ negaTiva effekTer pÅ akTiekursen 
om Tickets huvudaktieägare säljer ett betydande antal Ticketaktier på aktie-
marknaden, eller om marknaden tror att en sådan försäljning kan komma att 
ske, kan Tickets aktiekurs påverkas negativt. ingen av Tickets aktieägare har 
någon förpliktelse att bibehålla sin ägarandel efter nyemissionen och där-
med finns det inga garantier om att större aktieägare kommer att bibehålla sin 
nuvarande ägarandel i Ticket efter nyemissionen. 
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riskfaktorer

erBJudande av akTier i framTiden
även om Ticket för närvarande inte har några planer på att emittera ytterli-
gare aktier, kan Ticket i framtiden behöva emittera aktier eller andra värde-
papper för att till exempel kunna göra ett större förvärv eller annan inves-
tering. en framtida emission av aktier eller andra värdepapper av Ticket kan 
påverka aktiekursen på Tickets aktier väsentligt och negativt.

risker förenade med ägande av akTier 
ägande av olika finansiella instrument är alltid förknippat med risk och risk-
tagande. i dagsläget är Bolagets aktier noterade på nasdaQ omX stock-
holm. marknadskursen på aktierna efter nyemissionen kan fluktuera avsevärt. 
därutöver har aktiemarknaden på senare år exponerats för stora kursfluktu-
ationer. sådana stora marknadsfluktuationer kan ha negativ effekt på Bola-
gets aktiekurs, oavsett rörelseresultat. det är därför möjligt att investerare inte 
kommer att återfå sina ursprungliga investeringar. Bolagets finansiella resultat 
och utsikter kan emellanåt ligga under marknadens och investerarnas förvänt-
ningar. Börsförhållanden kan påverka priset på Tickets aktier oberoende av 
Tickets resultat. Börsförhållanden påverkas av många faktorer såsom globala 
och regionala ekonomiska framtidsutsikter, ränte- och inflationssatser, varu-
priser och en allmän förändring av investerares preferenser när det gäller sär-
skilda marknadssektorer. priset på Tickets aktier kanske därför inte reflekterar 
det underliggande värdet av nettotillgångarna och är bortom Bolagets kon-
troll. Bolaget kommer att ansöka om att dessa instrument upptas till handel 
vid nasdaQ omX stockholm. det kan inte garanteras att likviditeten i aktien 
kommer att vara god vilket kan inverka på möjligheterna att överlåta aktierna.

förfall av TeckningsräTTer och uTspädningseffekT
erhållna teckningsrätter måste antingen användas för teckning av aktier senast 
den 9 december 2009 eller säljas senast den 4 december 2009 för att inte förfalla 
värdelösa. den aktieägare som inte använder erhållna teckningsrätter för teck-
ning av aktier kommer att få vidkännas en utspädning av sitt innehav. den abso-
luta utspädningseffekt som uppstår för dem som inte tecknar sig för nyemis-
sionen uppgår vid fulltecknad nyemission till 16 759 180 aktier. den procentu-
ella utspädningseffekt som uppstår för dem som inte tecknar sig för nyemis-
sionen uppgår vid fulltecknad nyemission till 48,8 procent. se även avsnittet 
"villkor och anvisningar - Företrädesrätt och teckning grundat på aktieinnehav 
och utspädning".

TeckningsförBindelser
Tickets två största aktieägare, Braganza as och livförsäkringsaktiebolaget 
skandia har förbundit sig att teckna sina respektive andelar av nyemissionen, 
vilket motsvarar cirka 43,2 procent eller cirka 28,9 msek av nyemissionen. 
Teckningsåtagandena är inte säkerställda. det finns alltid en risk att de som 
undertecknat teckningsförbindelser inte kan fullgöra sina åtaganden.
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inBjudan till teckning av aktier

styrelsen beslutade den 2 november 2009 om en ökning av aktiekapita-
let genom en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare under 
förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande. extra bolags-
stämma den 18 november 2009 godkände styrelsens beslut. som en följd 
av styrelsens beslut kan Bolagets aktiekapital komma att ökas, vid full-
teckning av aktierna, med 8 379 590 sek från 8 785 590 sek till 17 165 180  
(16 759 1801) sek och antalet aktier kan komma att öka från 17 571 180 till 
högst 34 330 360 (33 518 3601) aktier. under förutsättning att emissionen full-
tecknas kommer således Bolaget att nyemittera 16 759 180 aktier, envar med 
ett kvotvärde på 0,50 sek. 

Teckningskursen är 4,00 sek per aktie. under förutsättning att nyemissi-
onen fulltecknas, kommer Ticket att tillföras 67 036 720 sek i likvida medel 

inBjudan Till TeckninG  
av akTier i TickeT

2  Totala emissionskostnader avseende finansiell och legal rådgivning samt tryck- och distribution beräknas vid full- 
teckning av nyemissionen uppgå till 3,6 msek

före emissionskostnader2. de aktier som tillkommer till följd av nyemissionen 
motsvarar högst 48,8 (50,01) procent av aktiekapitalet och rösterna i Ticket. 
aktieägare som inte deltar i nyemissionen kommer att få sitt ägande utspätt, 
men har möjlighet att få kompensation genom att sälja sina teckningsrätter. 
Bolagets aktier är sedan den 25 april 2007 noterade på nasdaQ omX stock-
holm i sverige. de nyemitterade aktierna medför samma rätt som de förut-
varande aktierna i Bolaget. Härmed inbjuds aktieägare till teckning av aktier i 
Ticket enligt villkoren i prospektet.

Tickets två största aktieägare, Braganza as och livförsäkringsaktiebolaget 
skandia har förbundit sig att teckna sina andelar av emissionen, vilket mot-
svarar cirka 43,2 procent eller cirka 28,9 msek av nyemissionen. 

 nacka den 23 november 2009
Ticket Travel Group aB (publ)

styrelsen  

1 siffror inom parantes avser förhållanden såsom de kommer se ut efter registrering av den minskning av Bolagets
aktiekapital med 406 000 sek genom indragning av 812 000 aktier som extra bolagsstämma beslutade den  
18 november 2009. registreringen förväntas ske i samband med registrering av nyemissionen.
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Bakgrund och motiv

BakGrund ocH moTiv

under de senaste två åren har Ticket genomfört ett antal aktiviteter i enlig-
het med uppsatt finansiell och operativ strategi. den uppkomna lågkonjunk-
turen och Tickets negativa resultat under 2008 och 2009 har i kombination 
med dessa aktiviteter försvagat koncernens finansiella ställning. aktiviteterna 
omfattade bland annat återköp av aktier 2007-2008 om 14,6 msek, utdelning 
2008 om 8,4 msek, förvärv av mZ Travel i sverige 2006 om 78,1 msek samt 
mr Travel oy ab i Finland 2008 om 14,4 msek. soliditeten uppgick per 30/9 
2009 till 10,1 procent.

det är en förutsättning att Ticket har en stark balansräkning gentemot 
leverantörer, kunder och andra intressenter. styrelsen har utvärderat alterna-
tiv i syfte att stärka bolagets finansiella ställning. mot ovanstående bakgrund 
har Tickets styrelse beslutat att stärka bolagets finansiella ställning genom en 
nyemission av aktier med företrädesrätt för Tickets aktieägare om högst cirka 
67 msek, före kostnader relaterade till emissionen.

Ticket har genomfört kostnadsbesparande åtgärder och tagit viktiga stra-
tegiska steg för att stärka sin marknadsposition. ledning och styrelse har med 
en ny affärsplanering som grund tagit viktiga strategiska beslut om de finan-
siella målen där lönsamhet är prioriterat före tillväxt. Beslut har även tagits om 
en långsiktig satsning på kärnverksamheten samt att tillväxten i första hand 
ska ske organiskt med bibehållen lönsamhet. det är styrelsens bedömning att 
en långsiktig satsning på kärnverksamheten i två affärsområden i kombina-
tion med emissionen möjliggör för Ticket att tillvarata sin nuvarande posi-
tion och samtidigt lägger en grund för att kunna uppnå visionen är att bli den 
ledande reseaktören i norden.

i syfte att på bästa sätt tillvarata affärsmöjligheterna har styrelsen därför 
beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieä-
gare. det är styrelsens bedömning att rörelsekapitalet (exklusive förestående 
nyemission) är tillräckligt för den kommande tolvmånadersperioden. Bedöm-
ningen är baserad på Tickets resultatutveckling till och med september 
månad 2009 samt budget och likviditetsprognos för år 2009-2010. Bedöm-
ningen bygger vidare på att beviljad checkräkningskredit och försäkringslös-
ning för resegarantier kvarstår oförändrade och kan fortsätta att finansiera 
verksamheten. Bolaget har således för avsikt att använda emissionslikviden 
i samband med nyemissionen till ovan angivna ändamål. Tickets två största 
aktieägare, Braganza as och livförsäkringsaktiebolaget skandia har förbundit 
sig att teckna sina andelar av emissionen, vilket motsvarar cirka 43,2 procent 
eller cirka 28,9 msek av nyemissionen.

Styrelsen i Ticket är ansvarig för innehållet i Prospektet. Härmed försäkras att sty-
relsen har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att upp-
gifterna i Prospektet, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med faktiska 
förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess 
innebörd. Styrelsen vill samtidigt göra aktieägarna och andra intressenter upp-
märksamma på att all form av investering i aktier är förknippad med risk och vill 
särskilt uppmana potentiella investerare att läsa avsnittet Riskfaktorer.

nacka den 23 november 2009
Ticket Travel Group aB (publ)

styrelsen
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vd har ordet

ter hjälper företagen att effektivisera tjänsteresandet, med full kostnadskon-
troll och styrning.

vi kan erbjuda privatresenärerna ett fullständigt marknadsutbud av resor 
och relaterade tjänster som gör det möjligt att hitta den efterlängtade semes-
terresan även i nuläget. vi kan samtidigt erbjuda researrangörerna en bred 
och effektiv distribution av deras resor.

vårt fokus för 2010 är att Ticket ska i huvudsak vara inriktat på kärnverk-
samheten, att agera som detaljist och återförsäljare av resor och reserelate-
rade tjänster. vi ska vara proaktiva i vår försäljning, service och kundvård samt 
ha en beredskap att utnyttja affärstillfällen.

den förestående nyemissionen med företrädesrätt för er aktieägare har 
som syfte att vi på bästa sätt ska kunna tillvarata framtida tillväxtmöjligheter.

välkommen att teckna aktier i Ticket!

dag Tveterås
vd/koncernchef

Kära aktieägare,
det är glädjande att konstatera att Ticket nu med resultatet efter det tredje 
kvartalet 2009 ser flera tecken på återhämtning i resebranschen från den låg-
konjunktur som nu bedöms ha bottnat och påbörjat en vändning. 

2008 var exceptionellt. För Ticket och resebranschen, liksom för de flesta 
företag och branscher, var det ett år präglat av ytterligheter. lågkonjunktu-
ren kom snabbare och med större kraft än de flesta av oss kunde ana för ett 
år sedan. vi förutsåg ändå nedgången tidigt och vidtog åtgärder. de innehöll 
både kostnadsnedskärningar och offensiva satsningar för att stärka vår mark-
nadsposition. dessa åtgärder har fortsatt under 2009. vi har nu bra kontroll 
på kostnaderna och ytterligare åtgärder utförs nu successivt. 

Takten i konjunkturåterhämtningen är dock mycket oviss. vår position på 
marknaden som en ledande aktör har åter stärkts och vår bedömning är att vi 
tar marknadsandelar. vår strategi att värna om kundmötet och säljkanalerna 
genom att finnas kvar lokalt när andra drar ner eller lämnar ger fortsatta möj-
ligheter att stärka vår position.

det är min övertygelse att de strategiska steg vi tagit de senaste tre åren 
har skapat oss ett bättre utgångsläge.  steg som tagits är förvärv av affärsrese-
byrån mZ Travel i sverige 2006, etablering av ett norskt affärsresebolag samt 
förvärv av mr Travel oy ab i Finland 2008 följt av en renodling av dess verk-
samhet till affärsresor ett år senare i kombination med fortsatta satsningar på 
gemensamt varumärke och säljkanalerna, framförallt internet. de offensiva 
satsningarna i kombination med återköp av aktier och utdelning har dock på 
kort sikt tärt på vårt egna kapital.

samtidigt erbjuder nuvarande konjunkturläge möjligheter att vid tillfälle 
följa vår tillväxtstrategi att växa och stärka distributionskraften på den nord-
iska marknaden, i huvudsak organiskt med bibehållen lönsamhet. vi håller 
också fast i strategin att fokusera på att sälja resor som produceras av andra. 
det är därför en förutsättning att Ticket har en stark balansräkning gentemot 
leverantörer, kunder och andra intressenter.

vår affärsidé är att vara det bästa och mest effektiva sättet att både köpa 
och sälja resor. med den position och organisation vi nu har skapat, känns 
det tydligare än någonsin att vi verkligen är det. dessutom är vi det i ett kon-
junkturläge när det blir ännu viktigare för kunderna att få rätt resa, som pas-
sar deras behov, syften och önskemål. dessutom har det historiskt visat sig att 
kunder söker sig till mer kända etablerade varumärken i kristider. Här gynnas 
vi av att Ticket är ett känt varumärke och att vi har en bra marknadsposition.

vi har två operativa verksamheter, affärs- och privatresor, med starka 
plattformar som vi har vidareutvecklat under det senaste året. med närvaro 
i fyra nordiska länder kan vi attrahera de största kundföretagen som vill ha 
nordiska helhetslösningar. en bekräftelse på att vi är på rätt väg är att vi i mars 
2009 utsågs av beslutsfattare och affärsresenärer till sveriges bästa affärsre-
sebyrå 2008 enligt nordic Business Travel Barometer. För många företag är 
resor en betydande kostnadspost. vår rådgivningskompetens och stödtjäns-

vd Har ordeT
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villkor och anvisningar

villkor ocH anvisninGar

styrelsen beslutade den 2 november 2009 om en ökning av aktiekapitalet  
genom en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare under för-
utsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande. extra bolags-
stämma den 18 november 2009 godkände styrelsens beslut. nedan anges vill-
kor och anvisningar för nyemissionen. 

föreTrädesräTT Till Teckning grundaT  
pÅ akTieinnehav och uTspädning
de som på avstämningsdagen den 23 november 2009 var registrerade som 
aktieägare i Ticket har företrädesrätt att teckna en (1) nyemitterad aktie för 
varje på avstämningsdagen innehavd (1) aktie.

en fulltecknad nyemission medför en ökning av antalet aktier i Bolaget 
från 17 571 180 (16 579 180*) aktier till högst 34 330 360 (33 518 360*) aktier.  
För de aktieägare som avstår att teckna aktier i nyemissionen uppstår en 
utspädningseffekt om totalt högst 16 759 180 nyemitterade aktier motsva-
rande högst cirka 48,8 (50,0*) procent av aktiekapitalet i Ticket efter nyemis-
sionen. utspädning i procent för aktieägare som inte tecknar sig för nya aktier 
i nyemissionen beräknas som antalet nya aktier delat med det totala antalet 
aktier efter en fulltecknad nyemission.

Teckningskurs
de nya aktierna emitteras till en teckningskurs om 4,00 sek per aktie. cour-
tage utgår ej.

avsTämningsdag
avstämningsdag hos euroclear för fastställande av vem som skall erhålla teck-
ningsrätter var den 23 november 2009. sista dag för handel i Ticket-aktien 
med rätt att erhålla teckningsrätter var den 18 november 2009. Ticket-aktien 
handlas exklusive teckningsrätt sedan den 19 november 2009.

TeckningsräTTer
varje aktie i Ticket som innehades på avstämningsdagen berättigar till erhål-
lande av en (1) teckningsrätt. en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en 
(1) nyemitterad aktie i Ticket.

emissionsredovisning
prospekt och förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetal-
ningsavi skickas till direktregistrerade aktieägare eller företrädare för aktie- 
ägare som på ovan nämnda avstämningsdag var registrerade i den av euro-
clear förda aktieboken. av den förtryckta emissionsredovisningen fram-
går bland annat antalet erhållna teckningsrätter. de som är upptagna i den i 

anslutning till aktieboken förda särskilda förteckningen över panthavare och 
förmyndare med flera, erhåller inte någon emissionsredovisning utan medde-
las separat. vp-avi avseende inbokning av teckningsrätter utsänds ej.

förvalTarregisTrerade akTieinnehav
aktieägare vars innehav i aktier i Ticket är förvaltarregistrerat hos bank eller 
annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning från euroclear och ingen 
anmälningssedel. anmälan om teckning och betalning skall i stället ske i enlig-
het med anvisningar från förvaltaren.

innehavare av akTier vilka inTe är BeräTTigade aTT  
delTa i nyemissionen
på grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i usa, australien, japan, 
Hongkong, nya Zeeland, sydafrika och kanada kommer inga teckningsrätter 
att erbjudas direktregistrerade aktieägare med registrerade adresser i något 
av dessa länder. i enlighet därmed riktas ingen inbjudan att teckna nya aktier 
i Ticket till aktieägare eller andra med registrerade adresser i till exempel usa, 
australien, japan, Hongkong, nya Zeeland, sydafrika eller kanada. (se även 
avsnittet "viktig information") innehavare av aktier i någon av dessa jurisdik-
tioner kommer att erhålla nettolikvid från försäljning av teckningsrätter som 
dessa innehavare annars hade varit berättigade till. Försäljningen kommer att 
ske omgående över nasdaQ omX stockholm genom HQ Banks försorg. 
Belopp understigande 100 sek kommer inte att utbetalas.

handel med TeckningsräTTer
Handel med teckningsrätter äger rum under perioden från och med den  
25 november 2009 till och med den 4 december 2009 på nasdaQ omX 
stockholm. HQ Bank samt andra värdepappersinstitut med erforderliga till-
stånd står till tjänst med förmedling av köp och försäljning av sådana teck-
ningsrätter. den som önskar köpa eller sälja teckningsrätter vänder sig lämpli-
gen till sin bank eller fondkommissionär. 

TeckningsTid
Teckning av nya aktier skall ske under tiden från och med den 25 november 
2009 till och med den 9 december 2009. efter teckningstidens utgång för-
faller outnyttjade teckningsrätter och blir därmed värdelösa. För att för-
hindra att värdet på teckningsrätterna går förlorat måste teckningsrätterna 
antingen utnyttjas för att teckna nya aktier i Ticket senast den 9 december 
2009 eller säljas senast den 4 december 2009. styrelsen för Ticket förbehål-
ler sig rätten att förlänga teckningstiden vilket, om det blir aktuellt kommer 
att ske senast den 9 december 2009 och offentliggöras via pressmeddelande. 
Teckningsperioden kan inte förlängas med mer än sex månader från beslu-

*siffror inom parantes avser förhållanden såsom de kommer se ut efter registrering av den minskning av Bolagets
aktiekapital med 406 000 sek genom indragning av 812 000 aktier som extra bolagsstämma beslutade den  
18 november 2009. registreringen förväntas ske i samband med registrering av nyemissionen.
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villkor och anvisningar

tet om nyemissionen. utfall av nyemissionen beräknas offentliggöras genom 
pressmeddelande och hållas tillgängligt på Bolagets hemsida (www.ticket.se) 
omkring den 14 december 2009.

Teckning och BeTalning
Teckning med stöd av teckningsrätter
aktieägare i Ticket har företrädesrätt att teckna aktier i relation till sitt aktie-
innehav på avstämningsdagen den 23 november 2009. denna rätt represen-
teras av erhållna teckningsrätter. Teckning av aktier med företrädesrätt skall 
ske genom samtidig kontant betalning senast den 9 december 2009. som 
framgår ovan har från euroclear erhållits en förtryckt inbetalningsavi. Teck-
ning genom betalning skall göras antingen med den förtryckta inbetalnings-
avin eller med anmälningssedel i enlighet med nedanstående alternativ:

1. inbetalningsavi
i de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för 
teckning, skall endast den förtryckta inbetalningsavin användas som under-
lag för teckning genom betalning. anmälningssedel skall ej användas.

2. anmälningssedel
i det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter ej utnyttjas 
eller då tillköpta teckningsrätter utnyttjas, skall teckning genom betalning  
ske med anmälningssedel som underlag. den förtryckta inbetalningsavin  
skall i så fall inte användas. anmälningssedel kan rekvireras på telefon  
+46 (0) 8 700 00 99. anmälningssedeln inlämnas eller insändes till:

HQ Bank emissionsavdelningen/Ticket
norrlandsgatan 15 d
se-103 71 sTockHolm
sverige

anmälningssedeln och teckningslikviden skall vara HQ Bank tillhanda senast 
den 9 december 2009 klockan 17.00. anmälningssedel som sänds med post 
bör avsändas i god tid före sista teckningsdag. ofullständig eller felaktigt 
ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan hänseende. det är endast  
tillåtet att insända en (1) anmälningssedel. i det fall fler än en anmälningssedel 
insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. övriga anmälningssed-
lar kommer således att lämnas utan avseende. observera att teckning är bin-
dande i och med att betalning är gjord.

Teckning utan stöd av teckningsrätter
anmälan om teckning av aktier kan även ske utan stöd av teckningsrätter. 
om inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen 
besluta om tilldelning till investerare som anmält att de önskar teckna aktier 

utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning ska ske i första hand till dem 
som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var 
aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning, i förhål-
lande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier och, i 
den mån detta inte kan ske, genom lottning, och i andra hand till andra som 
anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa 
inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en 
anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. aktier 
som tilldelats till investerare som anmält att de önskar teckna aktier utan stöd 
av teckningsrätter skall betalas kontant i enlighet med utsänd avräknings-
nota. likvid skall erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av avräk-
ningsnotan eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer. personer 
som inte tilldelas aktier erhåller inget meddelande. anmälan om teckning av 
aktier utan stöd av teckningsrätter skall ske på anmälningssedel enligt fast-
ställt formulär som kan rekvireras på telefon +46 (0) 8 700 00 99 alternativt 
laddas ner från Bolagets hemsida, www.ticket.se eller på HQ Banks hemsida 
(www.hq.se). anmälningssedeln inlämnas eller insändes till:

HQ Bank emissionsavdelningen/Ticket
norrlandsgatan 15 d
se-103 71 sTockHolm
sverige

anmälningssedeln skall vara HQ Bank tillhanda senast den 9 december 2009 
klockan 17.00. anmälningssedel som sänds med post bör avsändas i god tid 
före sista teckningsdag. ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan 
komma att lämnas utan hänseende. det är endast tillåtet att insända en (1) 
anmälningssedel. observera att anmälan är bindande.

ouTnyTTJade TeckningsräTTer
observera att teckning skall ske senast den 9 december 2009 klockan 17.00 
samt att sista dag att sälja ej utnyttjade teckningsrätter är den 4 december 
2009. efter teckningstidens utgång förfaller outnyttjade teckningsrätter och blir 
därmed värdelösa. efter den 9 december 2009 kommer ej utnyttjade tecknings-
rätter att bokas bort från respektive vp-konto utan avisering från euroclear.

BeTald Tecknad akTie
Teckning registreras hos euroclear så snart det kan ske efter det att betal-
ning mottagits. därefter erhåller tecknaren en vp-avi med bekräftelse på att 
inbokning av BTa skett på tecknarens vp-konto. 

om möjligheten till delregistrering utnyttjas kommer flera serier av BTa 
att utfärdas varvid den första benämns BTa 1. efter det att en första delregis-
trering gjorts hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 16 december 
2009, omvandlas BTa 1 till nyemitterade aktier som registreras på aktieägar-
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villkor och anvisningar

nas konton omkring den 17 december 2009 utan särskild avisering från euro-
clear. en andra serie av BTa (BTa 2) kommer att utfärdas för teckning som skett 
vid sådan tidpunkt att tecknade aktier inte kunnat inkluderas i den första del-
registreringen och omvandlas till nyemitterade aktier när en slutlig delregistre-
ring gjorts hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet av december 2009.

handel i BTa
Handel med BTa beräknas ske på nasdaQ omX stockholm från och med 
den 25 november 2009 till och med att nyemissionen registrerats hos Bolags-
verket (eller om möjligheten till delregistrering utnyttjas vid delregistrering 
av BTa 1). För det fall flera serier av BTa utfärdas kommer endast den första, 
benämnd BTa 1, att handlas på nasdaQ omX stockholm. 

räTT Till uTdelning
de nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstäm-
ningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna regist-
rerats hos Bolagsverket. det finns inga restriktioner för utdelning och förfaran-
den som tillämpas när värdepappersinnehavaren inte är bosatt i sverige.

utbetalning av eventuell utdelning ombesörjes av euroclear eller, för för-
valtarregistrerade innehav, i enlighet med respektive förvaltares rutiner. om 
aktieägare inte kan nås kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget avseende 
utdelningsbelopp och begränsas endast genom regler om preskription.

offenTliggörande av uTfalleT av nyemissionen
omkring den 14 december 2009 kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av 
nyemissionen. offentliggörandet kommer att ske genom pressmeddelande 
vilket kommer finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.

Tillämplig lagsTifTning
aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt.

akTieBok
Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras av euroclear med 
adress: euroclear sweden aB, Box 7822, se-103 97 sTockHolm, sverige.

noTering
aktierna i Ticket är sedan den 25 april 1997 noterade i sek på nasdaQ 
omX stockholm. aktien handlas under kortnamnet Tick på nasdaQ 
omX stockholm och har isin se0001789793 på nasdaQ omX stockholm. 
i samband med att emissionen registrerats hos Bolagsverket kommer de nya 
aktierna tas upp till handel vid nasdaQ omX stockholm.

akTieägares räTTigheTer
aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt med mera styrs dels 

av Bolagets bolagsordning som framgår av sidan 63 i prospektet samt av aktie-
bolagslagen (2005:551).
 
övrig informaTion
Bolaget äger inte rätt att avbryta nyemissionen. För det fall att ett för stort 
belopp betalas in av en tecknare kommer Ticket att ombesörja att överskju-
tande belopp återbetalas. någon ränta utgår inte på eventuellt överskjutande 
belopp. ofullständiga eller felaktiga ifyllda anmälningssedlar kan komma att 
lämnas utan beaktande. om teckningslikvid inbetalas för sent, är otillräcklig 
eller betalas på ett felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas 
utan beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre antal nya aktier. 
Betald likvid som ej ianspråktagits kommer att återbetalas. en teckning av nya 
aktier, med eller utan stöd av Teckningsrätter, är oåterkallelig och tecknaren 
kan inte upphäva eller modifiera en teckning av nya aktier.

emissionen kommer genomföras oavsett teckningsprocent. Braganza har 
från aktiemarknadsnämnden (uttalande 2009:23) fått undantag från bud-
plikt för den del som motsvarar nuvarande innehav. 

TeckningsförBindelser
Tickets två största aktieägare, Braganza as och livförsäkringsaktiebolaget 
skandia har förbundit sig att teckna sina andelar av nyemissionen, vilket mot-
svarar cirka 43,2 procent eller cirka 28,9 msek av nyemissionen.

emissionsinsTiTuT
utöver uppdraget som Tickets finansiella rådgivare är HQ Bank emissionsin-
stitut åt Bolaget och kan kontaktas i anledning av nyemissionen på nedan-
stående adress:

HQ Bank
emissionsavdelningen/Ticket
se-103 71 sTockHolm
sverige
Besöksadress: norrlandsgatan 15 d
Telefon, växel: +46 (0) 8 696 17 00
Hemsida: www.hq.se

erhållna teckningsrätter måste antingen användas för teckning av aktier 
senast den 9 december 2009 eller säljas senast den 4 december 2009 för 
att inte förfalla värdelösa. den aktieägare som inte använder erhållna teck-
ningsrätter för teckning av aktier kommer att få vidkännas en utspädning 
av sitt innehav. utspädningen kommer att vid fulltecknad nyemission att 
uppgå till cirka 48,8 procent.
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sett över tid är resor en tillväxtbransch som stadigt ökar, i norden såväl som 
i andra länder, enligt WTTc (World Travel and Tourism council). detta gäller 
även för semesterresandet. i sverige har andelen av den vuxna befolkningen 
som minst en gång om året åker utomlands på semestern ökat, från 30 pro-
cent i början av 1980-talet till nästan 50 procent idag, enligt statistik från scB. 
under 2008 vände resebyråmarknaden dock nedåt beroende på den försäm-
rade konjunkturen. Tickets försäljning i sverige fortsatte minska under peri-
oden januari-september 2009 med 9 procent samtidigt som försäljningen 
genom svenska resebyråer minskade med 20 procent, enligt srF (svenska 
resebyråföreningen). liksom vid tidigare konjunkturnedgångar vek privatre-
semarknaden före affärsresemarknaden. charterreseförsäljningen har stått för 
den största nedgången försäljningsvolymmässigt. 2009 har chartermarkna-
den fortsatt minska, men i något lägre takt. 

charterarrangörerna minskade utbudet med 4-5 procent för sommar- 
utbudet 2009 jämfört med fjolåret, enligt srF (svenska resebyråföreningen).   

flygeT ger indikaTion
Flygtrafiken är en viktig indikator för resandet. enligt luftfartsverket mins-
kade det totala antalet passagerare perioden januari-september 2009 på luft-
fartsverkets flygplatser i sverige med 13 procent jämfört med motsvarande 
period 2008. i norge och Finland rapporteras minskningar med 6 procent res-
pektive 8 procent. 

fragmenTerad Bransch i konsolidering
resebyråbranschen är förhållandevis fragmenterad och konsolideringen som 
pågått i den nordiska resebyråbranschen under flera år kan väntas accelerera i 
lågkonjunktur. Fortfarande finns en rad mindre aktörer med svag lönsamhet, 
enligt srF (svenska resebyråföreningen).

det finns så vitt Bolaget känner till ingen samlad statistik över den nord-
iska resemarknaden men Ticket uppskattar värdet på den nordiska resemark-
naden till cirka 100 miljarder sek. För sverige uppskattas volymen till cirka 
27 miljarder sek för privatresor och 21 miljarder sek för affärsresor. enligt 
Bolagets egna uppskattningar uppgår Tickets marknadsandel 2008 därmed 
till cirka 8 procent av privatresemarknaden och cirka 6 procent av affärsrese-
marknaden. För norge är uppskattningen cirka 10 miljarder nok respektive 
18 miljarder nok. enligt Bolagets egna uppskattning uppgår Tickets mark-
nadsandel 2008 därmed till cirka 7 procent för privatresemarknaden.

mÅnga slÅss om sluTkunden
resebranschen kännetecknas av många aktörer, exempelvis flygbolag, hotell 
och researrangörer. de flesta aktörer strävar efter att ha direktkontakt med 
slutkunden, vilket leder till hård konkurrens. ju svårare det är att överblicka 
marknaden, desto större blir behovet av en resebyrå som hjälper till att sålla 

i utbudet, särskilt som erbjudandena från flygbolag, hotell, resebyråer och 
researrangörer blir allt mer lika. För resebyråerna är flygbolag, hotell och rese-
arrangörer att betrakta som både samarbetspartner och konkurrenter.

reseByrÅn har överBlick
i en mångfacetterad resebransch har resebyrån en oberoende roll. värdet av 
en resebyrå ligger i att spara kundernas tid genom överblick, erfarenhet och 
gediget kunnande. resebyrån är en kvalitetsgarant som hjälper kunden att 
hitta rätt resa utifrån kundens behov.

drivkrafTer och Trender
Resor ger utblick
Globaliserad handel och privatresor ger internationell utblick och skapar kon-
takter, som i sin tur ger upphov till fler resor. Billigare och mer tillgängliga kom-
munikationer är både viktiga drivkrafter och resultat av denna utveckling.

Färre och billigare resor i lågkonjunktur
Ticket erfar att köpkraften hos hushåll och företag har lett till fler och mer 
påkostade resor under den senaste högkonjunkturen. För både privat- och 
affärsresenärer gäller att resorna blir färre i lågkonjunktur.

Fortsatt resande för privatresenärer
För privatmarknaden är Tickets bedömning och erfarenhet att många kom-
mer att vilja semestra utomlands även i lågkonjunktur, men valen av desti-
nationer och hotell blir många gånger annorlunda än i högkonjunktur. man 
reser inte lika långt bort, inte lika länge och inte lika ofta.

enligt Tickets egen marknadsundersökning av svenskars tro på sitt resande 
12 månader framåt, genomförd i september 2009 svarade 89 procent av de 
tillfrågade att kommer att resa lika mycket eller mer. endast 11 procent avser 
att minska sitt resande.

Fortsatt kostnadskontroll för affärsresandet
vad gäller affärsresemarknaden erfar Ticket att det i lågkonjunktur för många 
företag blir ännu viktigare att kunna se, följa upp och minska resekostnader. 
i tidigare konjunkturnedgångar har många företag styrt över resandet från 
affärs- till ekonomiklass. i rådande lågkonjunktur bedömer Ticket att denna 
effekt kommer att vara liten eftersom nordiska företag redan före konjunk-
turavmattningen varit restriktiva med resor i affärsklass.

Bränslepriser och valutakurser påverkar resmönster
oljepriset påverkar priset på flygbränsle och därmed biljettpriserna. de kraf-
tiga oljeprisökningarna 2008 påverkade resandet negativt med högre biljett-
priser och bränsletillägg. under 2009  har oljepriset legat betydligt lägre än 

marknad
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toppnoteringen 2008 och bedöms inte haft någon större vare sig positiv eller 
negativ påverkan. Förändringar av kronans värde i förhållande till exempel-
vis usd och euro påverkar svenska konsumenters köpkraft och därmed val 
av destination samt svenska arrangörers produktionskostnader. Ticket ser att 
Turkiet var en destination med påtagliga ökningar under sommaren 2009 på 
grund av att den turkiska liran haft en förhållandevis gynnsam växelkurs. i slu-
tet av sommaren 2009 har den svenska kronan stärkts mot bland annat euro, 
dollar och Brittiska pund vilket påverkat ett ökat resande till dessa länder.

TryggheT Blir vikTigare
säkerhet från politisk oro och sjukdomar fortsätter att vara en fråga som 
påverkar resande och resmönster för såväl privat- som affärsresenärer om än i 
begränsad omfattning 2008. Terrordåden i indien och ockupationen av Bang-
kokflygplats är två exempel på händelser som tillfälligt påverkade nordiska 
resenärer under fjolåret.

Tickets erfarenhet är att trygghet blir ännu viktigare för resenärer i lågkon-
junktur, inte bara trygghet i bemärkelsen fysisk säkerhet utan även ekonomisk 
trygghet i händelse av att flygbolag eller hotell går i konkurs eller på annat sätt 
inte fullgör sina åtaganden.

milJöhänsyn gynnar TÅg
enligt internationella klimatpanelen (ipcc) står flyget för 2–3 procent av värl-
dens koldioxidutsläpp och klimatdebatten påverkar de nordiska resmönst-
ren. Fortfarande är det dock främst företag som är intresserade av fakta om 
koldioxidutsläpp och av att klimatkompensera resor.

det faktum med nordens geografiska läge gör att flyget prioriteras av de 
flesta privatresenärerna.

inom norden tar tåget marknadsandelar vilket delvis hänger samman med 
att tågresor är miljövänliga och att skillnaden i restid mellan tåg och flyg mins-
kat på många sträckor, enligt sj.

Förmodligen kommer tåg att fortsätta att ta marknadsandelar från flyget 
för kortare resor, även om kostnadsaspekten i lågkonjunktur tillfälligt kan bli 
överordnad miljöaspekten.

2008 infördes tågcharter på den svenska marknaden, men med ett mycket 
begränsat antal platser. 2009 har antalet platser utökats men efterfrågan 
bedöms ha varit låg. någon statistik från tågcharterarrangörerna finns inte 
publicerad.

resan sTarTar pÅ inTerneT
ökad internetanvändning har revolutionerat resebranschen. de flesta  pri-
vat- resenärer i norden bokar resa genom att på något sätt söka information 
på internet. affärsresenärerna använder också internet. Ticket uppskattar att 
5–10 procent av affärsresorna bokas med självbokning på internet. andelen 
är beroende på destinationer. vid inrikes ökar andelen, hos vissa kunder är 
den upp till 70 procent.

privatresenärer bokar sina resor själva i högre omfattning än affärsresenä-
rerna. ett vanligt tillvägagångssätt bland Tickets kunder är att börja boknings-
processen på internet för att avsluta den på telefon eller i en resebyrå. exem-
pelvis kan en person boka en resa själv, för att sedan ringa en säljare för att för-
vissa sig om att det inte finns några bättre alternativ, eller för att boka hyrbil 
och hotell.

rÅdgivning spar kundens Tid
privatresenärer ställer ökade krav på service och rådgivning. det gäller inte 
bara själva resan utan även i val av hotell, transfer, hyrbil och andra kringtjäns-
ter. även för affärsresenärer ökar kraven på kringtjänster i form av statistik, 
uppföljning och rådgivning kring resande. ofta är det effektivitet och lägre 
kostnader som är syftet med rådgivningen, men även miljöhänsyn är en viktig 
drivkraft. allt fler företag vill kunna rapportera vilka utsläpp av växthusgaser 
som företagens resor medför.

För såväl affärs- som privatresenärer är tidsbrist en viktig anledning till att 
rådfråga resebyrån inför resan i stället för att själv söka information och boka 
på internet. Bland privatresenärerna, som varit pionjärer vad gäller självbok-
ningar, finns det en grupp som återigen värdesätter resebyråns rådgivning 
och den tidsbesparing det innebär att låta professionella och oberoende rese-
säljare hjälpa till att utvärdera de resealternativ som står till buds. även rese-
byråns kunskap om aktuella kampanjer och kommande kampanjpriser från 
flygbolagen uppfattas som värdefullt.

10 sTörsTa reseByrÅerna i sverige 2008 

Företag Försäljning, msek
resultat efter  

finansnetto, msek

american express B T 6 088 50

HrG nordic 3 599 -11

Ticket sverige 3 360 -39

etraveli 3 285 14

resia 3 128 31

cWT sverige 2 022 16

Travellink 1 670 21

via Travel 1 496 12

Travelstart nordic 1 236 12

ebookers 858 -24

källa: Travel news 2009

den svenska resebyråmarknaden växer 
över tiden. Flygbiljetter står för största 
delen av försäljningen men hotell och 
hyrbil, som ingår i gruppen övrigt, har 
ökat de senaste åren.
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Inrikes flyg
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reseByrÅförsälJning sverige

källa: svenska resebyråföreningen

vissa resebyråer innehåller även försäljning och resultat utanför sverige varför ovanstående information enbart kan 
vara vägledande utan att visa en exakt bild.
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affärsidé, mål och strategier

vision
Ticket ska vara det självklara valet vid köp av resa och reserelaterade tjänster.

affärsidé
Ticket ska vara det bästa och mest effektiva sättet att både köpa och sälja resor och reserelaterade tjänster.

  – det är enkelt och effektivt att köpa resor och reserelaterade tjänster via Ticket.
Ticket erbjuder sina kunder ett heltäckande utbud av resor och reserelaterade tjänster inom såväl privat- och  
affärsresor som events, grupp och konferensresor. Försäljning och rådgivning sker genom ett rikstäckande butiks- 
och kontorsnät, via telefon och internet.
det är enkelt och effektivt att sälja resor via Ticket. –
Ticket erbjuder sina reseleverantörer och samarbetspartners en effektiv distribution av deras produkter.

mÅl
finansiella mÅl

lönsamhetsmålet är att över en konjunkturcykel ha ett årligt genomsnittligt rörelseresultat i förhållande till brutto- –
resultatet om minst 9 procent. 

milJömässigT mÅl 
 2009 ska Ticket minska sina co –

2
-utsläpp med 3 procent.

uTdelningspolicy
styrelsens policy, vad gäller utdelning, är att minst 60 procent av koncernens resultat efter skatt ska utdelas till aktieä-
garna om motsvarande utdelningsbara medel finns i moderbolaget och koncernens konsolideringsbehov så tillåter.

aFFärsidÉ, mÅl ocH sTraTeGier
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affärsidé, mål och strategier

TickeT ska: prakTisk Tillämpning

–  vara inriktat på kärnverksamheten, att agera som detaljist och  
återförsäljare av resor och reserelaterade tjänster.

Ticketkoncernen är organiserad i två affärsområden, privat- och affärsresor.

– Fokusera på att sälja resor som produceras av andra. Ticket har samarbetsavtal med marknadens samtliga betydande 
 reseproducenter och leverantörer.

–  växa och stärka distributionskraften på den nordiska marknaden,  
i huvudsak organiskt med bibehållen lönsamhet.

Ticket etablerade en dansk resesajt, Ticket.dk 2007, startade affärsresebyrå  
 i norge 2008 och förvärvade finska resebyrån mr Travel i december 2008.

–  Ta en starkare marknadsposition med tydliggörande av Tickets  
mervärden enkelhet, kompetens och kostnadseffektiv service.

Ticket arbetar kontinuerligt med att upprätthålla och stärka medvetenhet 
av mervärdena hos medarbetarna. 

–  erbjuda branschens högsta tillgänglighet med hjälp av flera, sinsemellan 
integrerade, försäljningskanaler.

Totalt 91 butiker/kontor, personlig telefonservice 24 timmar om dygnet, 
erkänd och starkare internetposition.

– vara reseleverantörernas effektivaste distributionskanal. aktivt val av distributionsstrategi och kompetens.

–  arbeta medvetet med medarbetarnas förhållning till sitt arbete med en 
tydliga värdegrund, från ”ordermottagare till säljare”, det vill säga vara en 
proaktiv organisation med kunden i centrum.

kontinuerlig dialog kring värdegrunden.

–  arbeta medvetet med att utveckla medarbetarnas säljkompetens och  
affärsmässighet.

kontinuerlig dialog kring prioriterade mervärden och tydlig  
definition av affärsmässighet.

sTraTegier

värdegrund – vÅrT förhÅllningssäTT
värdegrunden eller värderingarna och normerna, aGera, beskriver det för-
hållningssätt, den attityd som ska känneteckna hur Tickets medarbetare age-
rar både internt och externt. 

värdegrund inneBörd

Attityd Genom min attityd visar jag att jag är intresserad av 
kunden, öppen, ärlig och personlig.

Glädje Glädje visar jag i min stolthet och utstrålning. jag äls-
kar att sälja resor och har kul på jobbet samt nära till 
skratt.

Engagemang Genom mitt engagemang visar jag att jag är naturligt 
engagerad och proaktiv i mitt agerande.

Respekt jag visar respekt genom att ge ett bra bemötande och 
vara välkomnande.

Ansvar Genom min kompetens och mitt engagemang för 
kunden visar jag mitt ansvar.
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mervärde inneBörd

Tillgänglighet vi ska finnas där och när kunderna vill nå oss. vi har hög tillgänglighet och ger snabba svar.

Ticket bygger sin distribution, kommunikation och försäljning på en flerkanalsstrategi med tre försäljningskanaler:
– ständig tillgänglighet på internet
– lokal närvaro genom rikstäckande butiksnät
– personlig service per telefon samt 24 timmars service för affärsresenärer

Enkelhet vi är enkla att ha kontakt med och vi gör det enkelt för kunden att ta beslut.

privatresor
med alla resor samlade på ett ställe blir det enkelt och snabbt att 
boka rätt resa. Tid blir en allt viktigare faktor för många i en stres-
sad vardag. undersökningar visar att kunder allt mer uppskattar 
den personliga servicen då man inte har tid eller ork att leta själv. 

att få personlig hjälp att hitta rätt resa i marknadens stora 
utbud upplevs därför som tidseffektivt och som en kvalitets- 
garanti.

affärsresor
det enklare affärsresandet passar utmärkt för självbokning, 
samtidigt som det är enkelt att få tillgång till personlig service. 
uppföljning hjälper dessutom företag att ha kontroll på sina 
inköp, avtalslojalitet, policys och miljöpåverkan.

Kompetens Genom kunskap och engagemang gör vi rätt behovsanalyser och säljer rätt resa till varje kund.

privatresor
utbudet av resor är större än någonsin, vilket ställer höga krav på 
resesäljaren att hjälpa kunden att välja rätt. kunden måste känna 
förtroende för resesäljaren och att han eller hon kan tillföra kun-
skap utöver vad kunden redan vet. För att säkerställa säljarkårens 
kompetens, genomför Ticket kontinuerligt utbildningar i res-
målskunskap, produktkunskap, boknings- och informations- 
system samt försäljningsteknik.

affärsresor
affärsresesäljarna har hög kunskap om priser, destinationer 
och resealternativ världen över. Ticket erbjuder också spe-
cialister inom flygbiljettpriser, hotell och tekniska lösningar. 
Ticket bistår företag att förenkla, förbättra och effektivisera 
sin totala reseverksamhet. 

Attraktivt utbud Genom bredd och djup i vårt utbud, säljer vi rätt resa till varje kund.

privatresor
Ticket har cirka 25 charter- och paketarrangörer, 215 flygbolag 
och 80 000 hotell fördelat på cirka 12 500 destinationer.
Ticket erbjuder och säljer dessutom olika tilläggsprodukter, till 
exempel räntefri avbetalning, avbeställningsgaranti, hyrbil, hotell 
och försäkringar.

affärsresor
Ticket affärsresor samarbetar med Fcm Travel solutions, ett 
av världens ledande nätverk av affärsresebyråer represente-
rade i 60 länder med 800 resebyråer genom egna kontor och 
partners. Genom samarbetet kan Ticket affärsresor erbjuda 
och leverera bättre avtal och priser på service och reserelate-
rade tjänster internationellt.

TickeTs mervärden 
Tickets mervärden, Teka, är koncernens framgångsfaktorer och redskap, samt det som ska skilja Ticket från konkurrenterna. 
enkelhet och kompetens är de mervärden som främst befäster positionen och skapar kundlojalitet.
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TickeTs sTraTegi för TillgängligheT
strategin att erbjuda branschens högsta tillgänglighet med hjälp av flera, sinsemellan 
integrerade, försäljningskanaler innebär följande:

kanal

Internet privatresor
Ticket har internet som marknadsföringskanal på sina samtliga 
marknader. internet ökar också i betydelse som försäljningskanal, 
men de flesta kunder vill fortfarande ha personlig kontakt när de 
ska boka resa i det stora utbudet. de flesta privatkunderna börjar 
sitt sökande efter resa på internet, men använder sig av minst två 
försäljningskanaler innan resan är bokad.
 det är främst flygbiljetter och boendet inom europa som  
bokas på internet. däremot dyrare och mer komplicerade bok-
ningar görs i allmänhet med en kombination av minst två kanaler; 
internet, telefon och/eller i butik.
 Tickets internetförsäljning är starkare på de orter där företaget 
har butiker, vilket visar att kanalerna stödjer varandra.

affärsresor
Ticket affärsresor erbjuder kunderna olika internetlösningar för 
direkttillgång till resehantering och information. det ena är själv-
bokningssystemet, Travel online. systemet ger företagen tillgång 
till sökning och bokning av flyg, tåg, hotell och hyrbil, anpassat till 
kundföretagets leverantörsavtal och policys.
 vidare erbjuds kunderna en företagsanpassad reseportal, Travel 
e-Gate, som fungerar som informationsbank och nyhetsportal för 
kundens medarbetare. reseportalen säkerställer att alla känner till 
gällande avtal samt de riktlinjer som gäller för tjänsteresan. Ticket 
ser till att reseportalen alltid är aktuell.

Butiker/ 
kontor

privatresor
Ticket har ett rikstäckande butiksnät i sverige och norge. vid 
utgången av september 2009 hade Ticket 56 (55) butiker i sverige 
och 25 (25) butiker i norge. liksom webbplatserna är butikerna, 
med sina stora skyltfönster, viktiga marknadsföringskanaler för 
Ticket. lokaliseringen av butiker utvärderas kontinuerligt, dels uti-
från kundströmmar, dels utifrån långsiktiga lönsamhetskriterier.

affärsresor
affärsresors kontor utgör mer administrativa enheter utan direkta 
kundbesök. Tickets affärsresor har hela sverige som upptagnings-
område. vid utgången av september 2009 hade företaget fem 
kontor i sverige samt ett partnerskap med resebyrån neX med tre 
kontor i norrland. Härutöver har företaget samarbetsavtal med 
externa leverantörer på arlanda flygplats för att kunna erbjuda 
service över disk och telefon 24 timmar om dygnet.

i norge finns ett kontor i oslo och i Finland finns Ticket repre-
senterat i Helsingfors. därutöver finns ett internationellt samar-
bete med Fcm Travel solution.

Telefon privatresor
Tickets telefonisystem innebär att alla säljare är uppkopplade i ett 
virtuellt call-center i både sverige och norge. inkommande samtal 
på det centrala telefonnumret styrs till en ledig säljare oberoende 
av vilken butik säljaren befinner sig i. detta ökar tillgängligheten för 
kunderna och bidrar till en jämnare och högre nyttjandegrad av  
säljarna och butikerna, vilket effektiviserar verksamheten.

affärsresor
då telefonen är den vanligaste kanalen vid personlig direktkon-
takt med kund har Tickets sex kontor direktnummer till sina  
resesäljare för att stärka kundrelationerna. Telefonen utgör affärs-
resors huvudsakliga kanal för personlig kontakt.
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TickeTs affärsmodell
Tickets affärsidé bygger på att göra det enklare för reseköpare att få hjälp 
med att hitta och boka rätt resa i ett många gånger svåröverskådligt utbud. 
Ticket ska vara på kundens sida och agera som återförsäljare för researrangö-
rer, transportörer och logi samt konferensanläggningar.

Ticket säljer resor och reserelaterade tjänster till privatpersoner, företag 
och organisationer. Ticket agerar dels för leverantörer (researrangörer och 
reseproducenter) genom att sälja deras produkter, dels för kunder genom att 
utföra boknings- och reservationstjänster. Ticket agerar även som arrangör 
avseende grupp- och konferensresor. För de utförda uppdragen får Ticket 
ersättning från leverantörerna och/eller kunderna. Tickets resultaträkning 
skiljer på försäljning, nettoomsättning och bruttoresultat enligt nedan:

försälJning
Tickets försäljning utgörs dels av förmedlad försäljning som agent där Ticket 
utför en boknings- och/eller reservationstjänst för kundens räkning, dels för-
säljning i eget namn som arrangör. Försäljningen avser det kunden betalar för 
resan eller tjänsten och kan delas upp i följande grupper:

Förmedlad försäljning som agent
egen fakturering till kund –

vid egenfakturering till kund erhåller kunden biljetter och färdhandlingar från 
Ticket. kunden betalar den förmedlade resan till Ticket som i sin tur beta-
lar researrangören eller reseproducenten mot erhållen leverantörsfaktura där 
avtalad ersättning är avdragen.

fakturering till kund direkt från researrangör eller reseproducent –
vid denna typ av försäljning, som främst omfattar charterförsäljning, erhål-
ler kunden biljetter och färdhandlingar direkt från researrangören eller rese-
producenten. kunden betalar vanligtvis den förmedlade resan direkt till rese-
arrangören eller reseproducenten. i de fall kunden betalar till Ticket förmed-
lar Ticket beloppet oavkortat vidare till researrangören eller reseproducenten. 
Ticket erhåller avtalad ersättning från researrangören eller reseproducenten.

Försäljning i eget namn som arrangör
fakturering i eget namn som arrangör –

vid denna typ av försäljning arrangerar Ticket grupp- och konferensresor för 
kundens räkning. ofta är dessa arrangemang sammansatta av ett flertal olika 

verksamHeTsBeskrivninG

resetjänster som till exempel transport, logi och restaurangtjänster. kunden 
betalar för arrangemanget till Ticket som i sin tur betalar reseproducenterna. 
i denna kategori av försäljning ingår även fakturering för travel management-
tjänster.

neTToomsäTTning
Tickets nettoomsättning utgörs av ersättningar från leverantörer och/eller 
kunder för utfört försäljningsarbete som förmedlare. nettoomsättningen 
inkluderar även ersättningar från kunder när Ticket uppträder som arrangör 
avseende grupp- och konferensresor samt ersättningar för travel manage-
menttjänster.

BruTToresulTaT
efter förvärvet av Ticket affärsresor 2006 är inte längre koncernens netto-
omsättning densamma som dess bruttoresultat. anledningen är att netto-
omsättningen efter förvärvet även inkluderar fakturering i eget namn som 
arrangör avseende grupp- och konferensresor. som en följd av detta har det 
tillkommit biljett- och arrangemangskostnader. Tickets förtjänst utgörs numer 
därför av bruttoresultatet och inte som tidigare av nettoomsättningen.

sÅ pÅverkas TickeTs verksamheT
Tickets verksamhet påverkas främst av förändringar i försäljningsnivåer och 
produktmix samt förändringar i nivå på ersättningar från researrangörer, rese-
producenter och kunder. denna affärsmodell genererar normalt ett posi-
tivt kassaflöde från den löpande verksamheten, vilket i allmänhet är större 
än resultatet. detta beror i huvudsak på att Ticket har negativt rörelsekapi-
tal, det vill säga att de icke räntebärande rörelseskulderna överstiger de icke 
räntebärande rörelsetillgångarna. Förändringar av produktmix och säsongs-
mässiga variationer påverkar förändringen av rörelsekapitalet. vidare är inves-
teringsbehovet i anläggningstillgångar lågt och verksamheten kräver inget 
varulager. under ett normalt år finns säsongsvariationer där första kvartalet 
försäljningsmässigt är det starkaste och sista kvartalet det svagaste. variatio-
ner förkommer dock bland annat beroende på omvärldsfaktorer, väderlek 
och på tidpunkt för lansering av säsongens resor. 
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TickeT privaTresor
allTid räTT BilJeTT
Genom Tickets breda utbud av resor, Tickets kompetens och tillgänglighet 
erbjuder Ticket kunden rätt resa utifrån kundens behov.
Tickets ambition är att vara en kvalitetsgarant gentemot kunderna. innan en 
ny leverantör tas in i sortimentet, gör Ticket en bedömning av produkternas 
kvalitet och leverantörens finansiella stabilitet.

konJunkTur och väder – TvÅ drivkrafTer
privatresemarknaden påverkas främst av den ekonomiska konjunkturen och av 
vädret. den disponibla inkomsten har förbättrats för de flesta på grund av lägre 
skattetryck och minskade räntekostnader. den vikande ekonomin gör dock att 
hushållen blir mer återhållsamma med sina utgifter (källa: Hui med flera).

under en lågkonjunktur är kundbeteendet generellt sett att man inte reser 
lika långt bort, inte lika länge och inte lika ofta. samtidigt har rese- och bok-
ningsbeteendet ändrats något de senaste åren. resandet har blivit en vik-
tigare del för avkoppling i vardagen och vi reser mer under hela året. kun-
derna vill fortsatt ha hög kvalitet på boendet, resans totalpris har blivit vikti-
gare och det har blivit större efterfrågan på all-inclusive. vinterresan har blivit 
viktigare och bokas allt tidigare. sommarens resor bokas närmare inpå avresa. 
Försäljning av charterresor påverkades tidigare mycket av arrangörernas kata-
logsläpp. nu öppnas säsongens resor upp tidigare och katalogsläppen får allt 

mindre betydelse. varumärkeslojaliteten till en viss arrangör eller flygbolag 
har också minskat. det ökade miljöintresset har inte påverkat intresset för 
semesterresandet i någon större utsträckning.

forTsaTT ökaT uTBud
Ticket stärkte sitt utbud under 2008 genom att inleda samarbeten med kari-
bienexperten deluxe vacations, söderhavsspecialisten Tour pacific samt 
norska kryssningsföretaget Hurtigruten. samarbetet med Fritidsresor/star 
Tour samt Tema i sverige och norge återupptogs efter ett cirka tio måna-
ders långt uppehåll. parterna är överens om ett drygt tvåårigt avtal som ger 
en bra grund till ett lönsamt samarbete. 2009 inleddes ett samarbete med 
msc cruises, ett av de ledande kryssningsrederierna i medelhavet. Ticket kan 
därmed återigen erbjuda sina kunder ett komplett utbud av resor i alla säljka-
naler (internet, butik och telefon).

Ticket har flertalet ledande researrangörer i sitt sortiment, cirka 25 char-
ter- och paketarrangörer, 215 flygbolag och 80 000 hotell fördelat på cirka 
12 500 destinationer.

Ticket erbjuder och säljer dessutom olika tilläggsprodukter, till exempel 
räntefri avbetalning, avbeställningsgaranti, hyrbil, hotell och försäkringar.

sTora respriseT
Ticket privatresor har en stark ställning på resebyråmarknaden och arbe-
tar aktivt med att stärka säljkanalerna. Bland annat utsågs Ticket.se 2007 för 
andra året i rad till sveriges ”Bästa nätresebyrå” av tidningen res läsare. vid 
samma omröstning hamnade sol & Bad, charter samt äventyr överst vid val 
av ”Bästa resan”.
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TickeTs affärsmodell

Ticket agerar som återförsäljare av resear-
rangörer, transportörer och logi samt kon-
ferensanläggningar. dessa tjänsteleveran- 
törer säljer samtidigt också själva direkt till 
slutkund men får avgjort bredare mark-
nadskontakt genom Ticket.

antal butiker: 56 i sverige,  och 25 i norge.
internetsajter i sverige, norge och danmark. 
Telefonservice i sverige och norge.
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prioriTerade akTiviTeTer
 stärka de lokala butikerna i deras roll som marknadsplatser genom att  –
lokalt genomföra säljdrivande marknadsaktiviteter med anknytning till 
butik i kombination med profilerande centrala aktiviteter.
 stärka de egna marknadsplatserna, ticket.se/no/dk genom förbättrad  –
design, användarvänlighet och funktion på webbplatserna, samt öka anta-
let produkter tillgängliga online.
 Höja säljarnas kompetens ytterligare vad gäller destinationer, produkter,  –
system och säljteknik, samt genomföra erfarenhetsutbyte mellan verksam-
heterna i de olika länderna.
Ta initiativ till kundkontakt i högre utsträckning. –
utveckla leverantörssamarbeten som ger kunderna mervärde. –

TickeT affärsresor
sveriges BäsTa affärsreseByrÅ1

Ticket affärsresor agerar som rådgivare och bokningskonsult åt företag som 
behöver en effektiv hantering av sina medarbetares logistik.

Ticket ger kunderna tillgång till olika internetbaserade system för resehan-
tering och information. vid mer komplexa resor får kunderna mer person-
lig service primärt via telefon. varje kund har sin egen grupp av personliga 
affärsresesäljare för att underlätta samarbetet och stärka relationerna. Ticket 
affärsresor arbetar medvetet för att kunna tillhandahålla hög personlig ser-
vice med kompetent rådgivning vid bokning. Ticket event, Grupp & kongress 
arrangerar konferenser, gruppresor och events för alla typer av grupper och 
för valfri destination i världen. utöver en gedigen kompetens och erfarenhet 
offererar och implementerar Ticket även unika iT-system för att effektivare 
styra och administrera större konferenser och kongresser.

forTsaTT nordiskT fokus
ett norskt bolag bildades under 2008, Ticket Forretningsreiser, där ett affärs-
resekontor med fyra personer öppnade i oslo i augusti. i december 2008 slut-
fördes förvärvet av mr Travel oy ab. resebyrån mr Travel har funnits i Finland 
i mer än tio år och säljer affärsresor och privatresor från fyra platser – Hel-
singfors, vanda, Tammerfors och Åbo. den 4 november 2009 meddelades att 
Ticket affärsresors verksamhet i Finland, mr Travel oy ab, säljer sin privatre-
serelaterade verksamhet för att öka sin fokusering på affärsreseverksamhe-
ten. renodlingen mot affärsresor i Finland kommer att ske under varumär-
ket Ticket corporate Travel med kontor i vanda-Helsingfors. med en nord-

isk plattform kan kunder med verksamhet i flera nordiska länder erbjudas en 
effektiv resehantering med hög servicenivå.

konJunkTur och kosTnadskonTroll – TvÅ sTarka fakTorer
affärsresemarknaden påverkas främst av den ekonomiska konjunkturen. vid 
en nu tydligt dämpad konjunktur tvingas allt fler företag se över sina kostna-
der vilket kan leda till reserestriktioner. resekostnaderna står för en allt större 
del av företagens kostnader. konjunkturavmattningen skapar dock möjlighe-
ter för ökad rådgivning. valet av resebyrå blir därmed allt mer väsentligt. det 
blir allt viktigare för affärsresebyråerna att hjälpa företagen med en effektivi-
sering av hela reseprocessen och bättre kostnadskontroll. Företagens ökade 
miljöfokus ökar också behovet av miljörelaterade tjänster och produkter. 
långsiktigt är det Tickets övertygelse att globaliseringen gör att resandet i 
tjänsten för att upprätthålla affärskontakter kommer att öka.

prioriTeringar
Fortsatt fokus på Tickets affärsreseverksamhet inom norden. –
 satsa ytterligare på event, Grupp och kongress genom aktiv bearbetning  –
av samtliga Tickets affärskunder.
Fokusera på nykundsbearbetning. –
öka graden av automatik i självbokningssystemen. –
Ytterligare effektivisera de interna processerna och bokningssystemen. –
 utveckla och sälja egna reserelaterade tjänster som sammanställning och  –
analys av statistik samt utveckla tjänster för effektiv reseadministration.
 att fokusera än mer på miljö både vad gäller kompetens och verktyg för  –
att möta kundernas ökade behov.

i goTT sällskap
Ticket affärsresors internationella samarbetspartner Fcm Travel solutions 
utsågs 2008 till ”europe’s leading Travel management company” vid ”europe 
and Green 2008 World Travel award”, och 2009 till "Best Travel management 
company" i kategorin stora volymer vid Business Travel World awards.

Travel managemenT
resandet är en av kundföretagens påverkbara kostnader. Ticket affärsresors 
tjänst Travel management erbjuder företag ett affärsmässigt helhetsgrepp, 
för att skapa styrning, kostnadskontroll och struktur. Förutom beställning, 
inköp och administration av tjänsteresor, handlar det även om avstämning 
och uppföljning som kan delas in i följande områden:

Resepolicy
Ticket affärsresor bistår kunden med att upprätta en resepolicy, ett ramverk 
för affärsresandet, med exempelvis val av leverantörer, hänsyn till miljöaspek-
ter samt rutiner för traktamenten och reseräkningar.

antal kontor: Fem i sverige (dessutom tre kontor i norrland genom part-
nerskap med resebyrån neX), ett i norge samt ett i Finland. internatio-
nellt samarbete med Fcm Travel solution.

1 nordic Business Travel Barometer, 2008
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Ekonomi
Ticket affärsresor genomför en analys av hur administrationen kan effekti-
viseras och minimeras. det kan till exempel handla om antalet fakturor och 
administration av kontantutlägg och valutor.

Upphandling
Ticket affärsresor hjälper kunder att upprätta ramavtal med leverantörer, till 
exempel transportmedel, hotell och försäkringar, samt bevakar efterlevnaden. 

Information
Ticket affärsresor ansvarar för att relevant och aktuell information tas fram 
och distribueras till resenärer, resebeställare och övriga medarbetare på kund-
företaget efter överenskomna rutiner. 

Uppföljning
Ticket affärsresor analyserar kundföretagens statistik och kostnader kring 
resandet för att säkerställa att samarbetet utvecklas och att kundföretaget 
har kontroll över de totala kostnaderna i reseprocessen.

Klimatneutralisering
2007 ingick Ticket ett samarbetsavtal med Tricorona climate partner. en hel-
hetslösning för det reserelaterade miljöarbetet erbjuds – från analys och beräk-
ning av miljöpåverkan från kundföretagets resor till klimatneutralisering.

Business Travel aWard 2008
Ticket affärsresor utsågs till ”Bästa affärsresebyrå” i branschens årliga image-
mätning. utnämningen bygger på ett sammanräknat resultat av The nordic 
Business Travel Barometer, nBTBs, kundnöjdhet- och imagemätning. princi-
pen är att ju viktigare en imageparameter är för kunderna vid val av en resele-
verantör desto större vikt får denna vid sammanräkningen. i 2008 års svenska 
upplaga av undersökning deltog totalt 1 300 beslutsfattare och 1 000 affärs-
resenärer. utnämningen BTa är ett samarbete mellan resegeometri aB, tid-
ningen Travel news och den svenska affärsreseföreningen sBTa.

kundnöJdheT, image-/BesluTskriTerier som affärsreseByrÅer 
Bedöms pÅ:
Beslutsfattare affärsresenärer
pris/arvode kan mitt företag
 service & Bemötande
onlinekompetens Hittar bästa alternativ
sänka total resekostnad Tillgänglighet
miljöarbete destinationskunskap

Total kundnöjdhet

hisTorik i korTheT
1989 Ticket resebyråer bildades i december genom ett samgående mellan 
nyman & schultz och sj resebyråer. 

1991 Ticket övertogs av företagsledningen. Genom expansion och förvärv 
under de kommande fem åren etablerades Ticket som sveriges största pri-
vatresebyråkedja. 

1997 ägandet breddades genom en börsintroduktion och bolaget noterades 
på stockholmsbörsens o-lista. 

1999 Ticket blev ägare till den norska resebyråkedjan via Winge Ferieverden 
och hälftenägare i Belgiens största oberoende resebyråkedja, Ticket BBl Tra-
vel. en nyemission genomfördes och Ticket flyttades från o-listan till a-listan 
på stockholmsbörsen (nuvarande nasdaQ omX stockholm). 

2000 den norska resebyråkedjan sydenbutikken förvärvades vilket gjorde 
Ticket till marknadsledare även i norge. dreamticket, en hälftenägd internet-
resebyrå, öppnades i augusti, men avvecklades och skrevs senare helt ned. en 
nyemission genomfördes. 

2001 Ticket genomförde flera åtgärdsprogram för att möta det reducerade 
antal resande som var en följd av konjunkturnedgång och terrorattacken i 
usa. Ticket avyttrade den belgiska verksamheten. Ticket inledde en ny 
utvecklingsfas som innebar att Tickets roll som detaljist renodlades. 

2002 Ticket avyttrade WorldWide Ticket aB till Fritidsresegruppen. Ticket 
först med onlinebokning av reguljära paketresor. Ticket tecknade femårigt 
samarbetsavtal i sverige och norge med Fritidsresegruppen samt fastställde 
tidigare gällande ersättningsnivåer. Ticket tecknade avtal med myTravel som 
innebar att Ticket i sverige börjar sälja vings resor. 

2003 Ticket lanserade en enkel och snabb bokningstjänst för flygbiljetter på 
internet. Försäljningen påverkades negativt av kriget i irak och det världspo-
litiska läget. Ticket tecknade avtal med sTs solresor som innebar att Ticket 
sålde alla ledande charterarrangörers utbud. Åtgärdsprogrammet att minska 
kostnaderna med 70 msek jämfört för år 2000 uppnåddes. 

2004 Ticket genomförde stora satsningar på internet som säljkanal. antalet 
besökare på Tickets webbplatser ökade med 30 procent och försäljningen 
fördubblades jämfört med 2003. Försäljningen per årsanställd varden högsta 
i Tickets historia. 
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2008 den globala finanskrisen påverkade Tickets försäljning och resultat 
negativt och kraftfulla åtgärdsprogram vidtogs. i linje med Tickets nordiska 
strategi öppnandes ett nytt affärsresekontor i oslo och den finska resebyrån 
mr Travel oy ab förvärvades. samarbetet med Fritidsresor/star Tour samt 
Tema i sverige och norge återupptogs vilket innebar ett komplett charter-
utbud. Ticket selections avvecklas efter vinterprogrammet 2008/2009. Ticket 
blev det första företaget i resebranschen som blir klimatneutralt genom att 
klimatneutralisera den interna verksamheten. Ticket blev det första företaget 
i resebranschen som klimatneutraliserat den interna verksamheten. 

2009 i mars utsågs Ticket affärsresor till sveriges bästa affärsresebyrå för 2008. 
detta enligt resultat från undersökningen nordic Business Travel Barometer, 
nordens största oberoende undersökning av företagens affärsresande som 
utförs av resegeometri och exido. i maj tillträdde dag Tveterås som ny kon-
cernchef. samma månad fick Bolaget en ny huvudägare i Braganza as. i juni 
valdes en ny styrelse i Ticket. i juli meddelande Ticket att karolinska institu-
tet förlängde och utökade samarbetet med Ticket affärsresor. efter en inled-
ning av fortsatt vikande försäljning och svag konjunktur bedömdes konjunk-
turen börja vända i det tredje kvartalet där huvuddelarna i verksamheten visat 
styrketecken. affärsresor och den finska verksamheten var vid utgången av det 
tredje kvartalet fortsatt förlustbringande och ytterligare åtgärder är vidtagna. 
i november meddelades att Ticket affärsresor renodlar verksamheten i Fin-
land och säljer sin privatreserelaterade verksamhet för att öka sin fokusering 
på affärsreseverksamheten.

legal sTrukTur
Ticket Travel Group aB (publ) är moderbolag i koncernen. moderbolagets 
verksamhet består i ledning av koncernens verksamhet. moderbolaget Ticket 
Travel Group aB (publ) är ett svenskt aktiebolag som har sitt säte i nacka, 
sverige. moderbolaget har direkt innehav i två dotterbolag. det helägda dot-
terbolaget, Ticket leisure Travel aB är ett svenskt aktiebolag som har sitt säte 
i Helsingborg. det helägda dotterbolaget, Ticket Business Travel aB, är ett 
svenskt aktiebolag, som har sitt säte i solna. Ticket leisure Travel aB äger i sin 
tur dotterbolagen Ticket privatresor aB och Ticket Feriereiser as samt Ticket 
Business Travel aB äger i sin tur dotterbolagen Ticket Forretningsreiser as, 
Ticket Forretningsreiser aps, Ticket solna aB och mr. Travel oy ab. 

verksamhetsBeskrivning

2005 Flodvågskatastrofen i sydostasien påverkade försäljningen negativt 
under årets första månader. Ticket inledde ett exklusivt samarbete med 
arrangören airtours (störst i sverige på storstadsresor). Ticket inledde även 
samarbete med sembo (specialiserade på uthyrning av semesterlägenhe-
ter, hotell och hus i sydeuropa) samt med detur (störst på resor till Turkiet). 
därmed fanns samtliga stora charterarrangörer tillgängliga hos Ticket. För-
stärkt trekanalsstrategi genom ökad försäljning via internet och utbildnings-
insatser för samtliga säljare avseende affärsmässighet och proaktiv försäljning. 
utvecklingen och förbättring av funktionaliteten på ticket.se/ticket.no fort-
satte och sajten fick ett lika brett utbud som Tickets butiker. antalet web-
besökare ökade med cirka 70 procent jämfört med föregående år och försälj-
ningen via webbplatserna ökade till cirka 9 procent av Tickets totala försälj-
ning. med stöd av Tickets kunddatabas prioriterade Ticket proaktiv försälj-
ning, vilket resulterade i att försäljningen per årsanställd ökade med 5 procent 
jämfört med föregående år, till den högsta nivån i Tickets historia. För att 
skapa förutsättningar för långsiktig och stabil lönsamhet i norge, genomförde 
Ticket ett åtgärdsprogram som innebar att Ticket avvecklade cirka 15 pro-
cent av alla butiker och det totala antalet anställda. 

2006 på grund av ändrade ägarförhållanden i Bolaget fick Ticket en helt ny 
styrelse vid årsstämman i april. Ticket breddar sin verksamhet till att omfatta 
även affärsresor genom förvärvet av mZ Travel och en ny koncernstruktur 
bildades. Försäljningen genererad via internet slog nytt rekord och utgjorde 
cirka 12 procent av den totala försäljningen. med stöd av Tickets kundda-
tabas prioriterade Ticket proaktiv försäljning, vilket resulterade i att försälj-
ningen per årsanställd ökade med 8 procent jämfört med föregående år, till 
den högsta nivån i Tickets historia. Ticket lanserade en ny charterprodukt, 
Ticket selection, med solresor som arrangör. Ticket tilldelas utmärkelsen 
”stora respriset” som bästa resesajt av tidningen res. 

2007 Ticket gjorde sitt bästa resultat någonsin både vad gäller försäljning och 
rörelseresultat. Ticket norge visade positivt resultat för första gången. Ticket 
etablerade sig i danmark med resesajten ticket.dk. Ticket affärsresor inledde 
samarbete med Fcm Travel solutions, ett av världens ledande nätverk av 
affärsresebyråer. Ticket inledde samarbete med Tricorona climate partner för 
att erbjuda kunderna klimatneutralisering. ett koncerngemensamt varumär-
kesarbete genomfördes i syfte att stärka Tickets marknadsposition. Ticket till-
delades utmärkelsen ”stora respriset” som bästa resesajt av tidningen res för 
andra året i rad. 
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verksamhetsBeskrivning

Antal

2006 2007 2008
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medelTal ansTällda 2006 – 2008

Ticket Travel Group

leisure Travel Business Travel

personal
under 2008 var medelantalet årsanställda i koncernen 470 personer varav 81 
var män och 389 var kvinnor. under det tredje kvartalet var medeltalet årsan-
ställda 450 personer.

operaTiv organisaTion
Ticket är en resekoncern med verksamhet inom två affärsområden, Ticket 
privatresor och Ticket affärsresor. Ticket privatresor finns etablerade i sverige 
och norge samt genom ticket.dk i danmark. Ticket affärsresor finns etable-
rade i sverige, norge samt i Finland. 

operaTiv sTrukTur

legal sTrukTur
moderbolagets direkta innehav av andelar i dotterbolag

Ticket Travel Group aB (publ) 
org. nr: 556445-4170

Ticket privatresor aB
org. nr: 556233-9142. 

ägarandel 100%.

Ticket leisure Travel aB  
org. nr: 556428-9592.  

ägarandel 100%.

Ticket Feriereiser as, norge
org. nr: 961 563 194. 

ägarandel 100%. 

Ticket affärsresor aB
org.nr 556276-9041

ägarandel 100%.

Ticket solna aB
org.nr 556372-4656

ägarandel 100%.

Ticket Forretningsreiser as,  
norge, org.nr 992 133 589

ägarandel 100%.

Ticket Forretningsreijser aps, 
danmark, org.nr 31260728

ägarandel 100%.

mr. Travel oy ab, Finland
org.nr 087 837 83
ägarandel 100%.

Ticket Business Travel aB
org. nr: 556411-9252.  

ägarandel 100%.
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Finansiell översikT

i följande avsnitt presenteras finansiell information i sammandrag för Ticket 
avseende räkenskapsåren 2006, 2007 och 2008 samt delårsperioden januari-
september 2009. Fullständig historisk finansiell information, inklusive noter, 
införlivas genom hänvisning, se sidan 64 i prospektet.

uppgifterna som presenteras i detta avsnitt avseende räkenskapsåren 2006, 
2007 och 2008 har hämtats från reviderade årsredovisningar vilka införlivas 
genom hänvisning, se sidan 64 i prospektet. För ytterligare information, se även 
”kommentarer till den finansiella utvecklingen” på sidorna 33–36 i prospektet.

koncernens resulTaTräkning i sammandrag
msek Jan-sept 2009 Jan-sept 2008 Jan-dec 2008 Jan-dec 2007 Jan-dec 2006

Försäljning 3 208,0 3 413,9 4 240,3 4 955,5 3 288,9
nettoomsättning 359,5 356,7 418,9 507,2 314,7

Biljett- och arrangemangskostnader -80,0 -65,9 -83,2 -65,6 -1,0

Bruttoresultat 279,5 290,8 335,7 441,6 313,7

Försäljnings- och administrationskostnader -302,9 -302,7 -404,0 -398,2 -295,0

övriga rörelseintäkter och -kostnader 0,2 -0,2 -0,5 0,5 0,2

rörelseresultat -23,2 -12,1 -68,8 43,9 18,9

Finansnetto -0,4 2,5 3,7 3,7 2,5

resultat efter finansiella poster -23,6 -9,6 -65,1 47,6 21,4

skatt 2,3 2,6 12,6 -9,9 -7,6

Periodens resultat -21,3 -7,0 -52,5 37,7 13,8

Hänförligt till:

moderbolagets aktieägare -21,3 -7,0 -52,5 37,7 13,8

resultat per aktie, före och efter utspädning, sek -1,27 -0,42 -3,13 2,18 0,78

antal utestående aktier 16 759 180 16 759 180 16 759 180 16 969 180 17 571 180

medeltal antal utestående aktier 16 759 180 16 797 449 16 787 516 17 312 669 17 571 180

rapporT över ToTalresulTaTeT för koncernen
msek Jan-sept 2009 Jan-sept 2008 Jan-dec 2008 Jan-dec 2007 Jan-dec 2006

Periodens resultat -21,3 -7,0 -52,5 37,7 13,8

övrigt totalresultat

Förändring av verkligt värde reserv 0,1 0,0 -0,1 0,1 -

Förändring av omräkningsreserv 7,5 -1,0 -6,4 6,8 -6,0

Periodens övrigt totalresultat 7,6 -1,0 -6,5 6,9 -6,0

Periodens summa totalresultat -13,7 -8,0 -59,0 44,6 7,8
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koncernens Balansräkning i sammandrag
msek 30 sept -09 30 sept -08 31 dec -08 31 dec -07 31 dec -06

tillgångar
Goodwill 177,2 164,1 177,2 165,1 157,5
övriga immateriella anläggningstillgångar 6,7 8,0 7,7 8,7 10

materiella anläggningstillgångar 8,1 8,0 8,6 9,1 8,7

övriga anläggningstillgångar 21,8 9,5 21,9 10,2 23,4

övriga omsättningstillgångar 141,9 159,7 117,7 153 121,3

kortfristiga placeringar 18,6 21,3 21,3 84 56

likvida medel 37,8 123,6 40,8 47,6 63,2

summa tillgångar 412,1 494,2 395,2 477,7 440,1

eget kapital och skulder 

eget kapital 41,7 106,4 55,4 126,3 92,8

långfristiga skulder 3,4 4,9 3,6 5 5

räntebärande skulder 23,5 - - 1,7 -

kortfristiga skulder 343,5 382,9 336,2 344,7 342,3

summa eget kapital och skulder 412,1 494,2 395,2 477,7 440,1

eget kapital per aktie, före och efter utspädning, sek 2,49 6,35 3,31 7,44 5,28
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koncernens kassaflödesanalys i sammandrag
msek Jan-sept 2009 Jan-sept 2008 Jan-dec 2008 Jan-dec 2007 Jan-dec 2006

kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital -13,9 -13,1 -59,9 41,5 24

Förändringar i rörelsekapital 7,3 40,4 20,2 -9,1 31,4

kassaflöde från den löpande verksamheten -6,6 27,3 -39,7 32,4 55,4

kassaflöde från investeringsverksamheten 0,6 60,9 46,5 -38,2 -84,6

kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,9 -11,9 -11,9 -11,1 -

Periodens kassaflöde -5,1 76,3 -5,1 -16,9 -29,2

valutakursdifferensens i likvida medel 2,1 -0,3 -1,7 1,3 -1,1

förändringar i likvida medel -3,0 76,0 -6,8 -15,6 -30,3

rapporT över förändringar i koncernens egeT kapiTal i sammandrag
msek Jan-sept 2009 Jan-sept 2008 Jan-dec 2008 Jan-dec 2007 Jan-dec 2006

ingående balans 55,4 126,3 126,3 92,8 85,0

periodens totalresultat -13,7 -8,0 -59,0 44,6 7,8

utdelning - -8,4 -8,4 - -

Återköp av egna aktier - -3,5 -3,5 -11,1 -

utgående balans 41,7 106,4 55,4 126,3 92,8

finansiell översikt
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nyckelTal
procent där ej annat anges Jan-sept 2009 Jan-sept 2008 Jan-dec 2008 Jan-dec 2007 Jan-dec 2006

tillväxt

nettoomsättningstillväxt 1 -9 -17 61 4

marginaler

Bruttoresultat/Försäljning 8,7 8,5 7,9 8,9 9,5

rörelsemarginal neg neg neg 8,7 6,0

rörelseresultat/Bruttoresultat neg neg neg 9,9 6,0

vinstmarginal neg neg neg 9,4 6,8

nyckeltal per anställd

medelantal årsanställda 450 473 470 470 366

Försäljning per årsanställd (msek) 7,1 7,2 9,0 10,6 9,0

Bruttoresultat per årsanställd (Tsek) 621 615 713 940 857

kapitalstruktur

netto räntebärande skulder (msek) -32,9 -144,9 -62,1 -129,8 -119,2

sysselsatt kapital (msek) 65,2 106,4 55,4 128,0 92,8

räntabilitet

avkastning på sysselsatt kapital neg neg neg 43,4 24,3

avkastning på eget kapital neg neg neg 34,4 15,5

soliditet

soliditet 10,1 21,5 14,0 26,4 21,1

likviditet

Balanslikviditet 54 80 53 82 70

data per aktie

utdelning (sek) - 0,50 -

p/e-tal neg 7 23

pris/eget kapital 91 214 337

aktiekurs per 31 dec (senast betalt sek) 3,00 15,90 17,80
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definiTioner av nyckelTal
neTToomsäTTningsTillväxT
Förändring av nettoomsättningen jämfört med föregående år.

BruTToresulTaT/försälJning
Bruttoresultat i förhållande till försäljning.

rörelsemarginal
rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning.

rörelseresulTaT/BruTToresulTaT
rörelseresultat i förhållande till bruttoresultat.

vinsTmarginal
resultat efter finansnetto i förhållande till nettoomsättning.

medelTal ÅrsansTällda
medeltalet anställda under året.

försälJning per ÅrsansTälld
nettoomsättning dividerat med medelantal anställda.

BruTToresulTaT per ÅrsansTälld
nettoomsättning dividerat med medelantal anställda.

neTTo ränTeBärande skulder
räntebärande skulder minus likvida medel och andra räntebärande  
tillgångar. ett negativt belopp innebär med denna definition att räntebärande  
tillgångar överstiger räntebärande skulder.

sysselsaTT kapiTal
Balansomslutning minus icke räntebärande skulder, inklusive uppskjuten 
skatteskuld.

avkasTning pÅ sysselsaTT kapiTal
resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i förhållande  
till genomsnittligt sysselsatt kapital.

avkasTning pÅ egeT kapiTal
resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital.

solidiTeT
eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

BalanslikvidiTeT
omsättningstillgångar i förhållande med kortfristiga skulder.

egeT kapiTal per akTie
eget kapital i förhållande till antal utestående aktier på balansdagen.

p/e-Tal
aktiekursen i förhållande till vinst per aktie.

pris/egeT kapiTal
aktiekursen i förhållande till eget kapital per aktie.
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kommenTarer Till den  
Finansiella uTvecklinGen

den finansiella informationen i detta avsnitt är baserad på Tickets årsredovis-
ningar för räkenskapsåren 2006, 2007 och 2008 samt Bolagets delårsrappor-
ter under 2009 och 2008. Bolagets räkenskapsår är kalenderår och årsredo-
visningarna för räkenskapsåren 2006, 2007 och 2008 har reviderats av ernst 
& Young. 

den historiska finansiella utvecklingen illustreras i figuren nedan.
 

BruTToresulTaT och resulTaT före skaTT
Försäljningsutvecklingen påverkas bland annat av den pågående lågkonjunk-
turen. om konjunkturläget ytterligare försämras ytterligare och om lågkon-
junkturen bli ihållande kommer det att få väsentligt negativ påverkan på 
Tickets affärsutsikter. även förändringen av disponibla inkomster och utveck-
lingen av växelkurserna kan komma att påverka försäljningsutvecklingen.

neTToomsäTTning
koncernens försäljning minskade med 205,9 msek mellan perioden januari-
september 2009 och perioden januari-september 2008. mellan perioden janu-
ari-september 2009 och perioden januari-september 2008 minskade försälj-
ningen för jämförbara verksamheter med 266,3 msek. lågkonjunkturen är 
den främsta orsaken till att försäljningen minskade jämfört mot föregående 
år. Ticket privatresors försäljning minskade med 155,1 msek mellan perioden 
januari-september 2009 och perioden januari-september 2008. Ticket affärs-
resors försäljning minskade med 50,8 msek mellan perioden januari-septem-
ber 2009 och perioden januari-september 2008. mellan perioden januari-sep-
tember 2009 och perioden januari-september 2008 minskade försäljningen 
för jämförbara enheter inom Ticket affärsresor med 111,2 msek. koncernens 
försäljning ökade med 13,5 msek mellan det tredje kvartalet 2009 och det 
tredje kvartalet 2008. mellan det tredje kvartalet 2009 och det tredje kvarta-
let 2008 minskade försäljningen för jämförbara verksamheter med 3,5 msek. 
lågkonjunkturen är den främsta orsaken till att försäljningen minskade jäm-
fört mot föregående år. Ticket privatresors försäljning ökade med 27,9 msek 
mellan det tredje kvartalet 2009 och det tredje kvartalet 2008. Ticket affärsre-

sors försäljning minskade med 14,4 msek mellan det tredje kvartalet 2009 och 
det tredje kvartalet 2008. mellan det tredje kvartalet 2009 och det tredje kvar-
talet 2008 minskade försäljningen för jämförbara enheter inom Ticket affärs-
resor med 31,4 msek. mellan det tredje kvartalet 2009 och det tredje kvar-
talet 2008 ökade nettoomsättningen med 4,5 msek. mellan 2007 och 2008 
minskade nettoomsättningen med 88 299 Tsek. de främsta orsakerna till att 
nettoomsättningen minskade är den globala finanskrisen med efterföljande 
konjunkturnedgång. mellan 2006 och 2007 ökade nettoomsättningen med 
192 490 Tsek. ökningen beror på en stark försäljningsökning inom Ticket pri-
vatresor och på att Ticket affärsresors verksamhet detta år ingår samtliga 12 
månader till skillnad mot föregående år då verksamheten förvärvades i mitten 
av december. För information om den geografiska fördelningen av intäkterna 
hänvisas till årsredovisningarna för 2008 (not 2 sidan 43), 2007 (not 2 sidan 37), 
för 2006 (not 2 sidan 36). 

resulTaT 
mellan perioden januari-september 2009 och perioden januari-september 
2008 minskade resultatet före skatt med 14,0 msek. mellan det tredje kvarta-
let 2009 och det tredje kvartalet 2008 minskade resultatet före skatt med 3,0 
msek. under 2008 uppgick koncernens resultat före skatt till -65 104 Tsek. 
Försämringen i resultatet före skatt mellan åren 2007 och 2008 orsakades 
främst av den globala finanskrisen med efterföljande konjunkturnedgång. 
2007 uppgick koncernens resultat före skatt till 47 568 Tsek. Förbättringen 
i resultatet före skatt mellan åren 2006 och 2007 orsakades av den starka för-
säljningsökningen inom Ticket privatresor. resultatet före skatt för 2006 var 
21 361 Tsek. 

kassaflöde
under perioden januari-september 2009 uppgick koncernens kassaflöde från 
den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital till -13,9 msek. 
kassaflödet under perioden januari-september 2009 från förändringen i 
rörelsekapitalet uppgick till 7,3 msek. den positiva effekten av rörelsekapi-
talförändringen är främst hänförlig till en positiv försäljningsutveckling hän-
förlig främst till Ticket privatresor. under perioden januari-september 2009 
uppgick kassaflödet från investeringsverksamheten till 0,6 msek och kassa-
flödet från finansieringsverksamheten till 0,9 msek. under det tredje kvar-
talet 2009 uppgick koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapital till -3,7 msek. kassaflödet under det tredje 
kvartalet 2009 från förändringen i rörelsekapitalet uppgick till 11,3 msek. den 
positiva effekten av rörelsekapitalförändringen är främst hänförlig till en posi-
tiv försäljningsutveckling hänförlig främst till Ticket privatresor. under det 
tredje kvartalet 2009 uppgick kassaflödet från investeringsverksamheten till 
-2,3 msek och kassaflödet från finansieringsverksamheten till 0 msek. inves-
teringarna bestod i huvudsak av investeringar i anläggningstillgångar. 2008 
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uppgick koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten före föränd-
ring av rörelsekapital till -59 889 Tsek. kassaflödet under 2008 från föränd-
ringen i rörelsekapitalet uppgick till 20 172 Tsek. den positiva effekten av 
rörelsekapitalförändringen är främst hänförlig till en minskning av rörelseford-
ringar. under 2008 uppgick kassaflödet från investeringsverksamheten till  
46 523 Tsek och kassaflödet från finansieringsverksamheten till -11 880 Tsek. 
investeringarna bestod i huvudsak av förvärv och avyttring av kortfristiga 
placeringar. kassaflödet från finansieringsverksamheten påverkades nega-
tivt som ett resultat av utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare samt 
återköp av egna aktier. 2007 uppgick koncernens kassaflöde från den löpande 
verksamheten före förändring av rörelsekapital till 41 477 Tsek. kassaflödet  
under 2007 från förändringen i rörelsekapitalet uppgick till -9 085 Tsek. den  
negativa effekten av rörelsekapitalförändringen är främst hänförlig till en 
ökning av rörelsefordringar. under 2007 uppgick kassaflödet från investe-
ringsverksamheten till -38 232 Tsek och kassaflödet från finansieringsverk-
samheten till -11 123 Tsek. investeringarna bestod i huvudsak av förvärv och 
avyttring av kortfristiga placeringar. kassaflödet från finansieringsverksam- 
heten påverkades negativt som ett resultat av återköp av egna aktier. kassa- 
flödet från den löpande verksamheten uppgick under 2007 till 32 392 Tsek 
och under 2008 till -39 717 Tsek. Förändringen mellan 2008 och 2007 berodde 
främst på ett försämrat resultat före skatt. Förändringen i likvida medel under 
2008 uppgick till -5 074 Tsek vilket resulterade i att koncernen uppvisade lik-
vida medel den 31 december 2008 på 40 815 Tsek.

kassaflöde frÅn löpande verksamheTen, rörelsekapiTal 
och invesTeringsverksamheTen

TillgÅngar
merparten av Tickets anläggningstillgångar utgörs av immateriella anlägg-
ningstillgångar. vid utgången av det tredje kvartalet 2009 uppgick dessa till 
183,8 msek, per den 31 december 2008 till 184 933 Tsek, per den 31 decem-
ber 2007 till 173 833 Tsek och till 167 506 Tsek den 31 december 2006. mer-
parten av Bolagets immateriella anläggningstillgångar utgörs av goodwill. 
Bolagets omsättningstillgångar uppgick per 31 december 2008 till 179 772 
Tsek, per den 31 december 2007 till 284 620 Tsek och till 240 501 Tsek den 
31 december 2006. merparten av Bolagets omsättningstillgångar utgörs av 
förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. likvida medel uppgick den 31 
december 2006 till 63 186 Tsek, till 47 596 Tsek den 31 december 2007 och 
till 40 815 Tsek den 31 december 2008. Huvuddelen av Tickets likvida medel 
är placerade på konto i bank. eget kapital uppgick den 31 december 2008 till 
55 406 Tsek, till 126 347 Tsek den 31 december 2007 och till 92 796 Tsek per 
den 31 december 2006.

koncernens immaTeriella anläggningsTillgÅngar och 
egeT kapiTal (Bokförda värden)

Tickets tillgångar av väsentlig storlek finns i sverige och norge. de materi-
ella anläggningstillgångarna utgörs i huvudsak av iT-utrustning och kontors-
möbler. per den 31 december 2008 uppgick det utgående planenliga rest-
värdet på de materiella anläggningstillgångarna till 8,5 msek, varav 7,5 msek 
utgjordes av inventarier. resterande del 1,0 msek utgjordes av balanserade 
ombyggnadskostnader. 

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Kassaflöde från löpande verksamheten
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egeT kapiTal och skulder
per den 30 september 2009 uppgick Bolagets eget kapital till 41,7 msek. vid 
samma tidpunkt uppgick Tickets skulder till 370,4 msek. Total pensionsskuld 
uppgår till 915 Tsek. Bolaget har ställda säkerheter om 38 864 Tsek1 och 
eventualförpliktelser om 78 695 Tsek2.

egeT kapiTal och skuldsäTTning
Tsek 30 september 2009

kortfristiga skulder 

mot borgen -

mot säkerhet 20 833

Blancokrediter 346 196

summa kortfristiga skulder 367 029

långfristiga skulder

mot borgen -

mot säkerhet -

Blancokrediter 3 430

summa långfristiga skulder 3 430

eget kapital

aktiekapital 8 786

övrigt tillskjutet kapital 104 462

reserver 8 927

Balanserade vinstmedel inklusive resultat 090101-090930 -80 516

summa eget kapital 41 659

summa skulder och eget kapital 412 118

neTToskuldsäTTning 
Tsek 30 september 2009

a. kassa och bank 37 847

B. andra likvida medel -

c. lätt realiserbara värdepapper 18 624

d. likviditet 56 471

e. kortfristiga fordringar 141 841

F. kortfristiga bankskulder 23 550

G. kortfristig del av lång skuld -

H. andra kortfristiga skulder 343 479

i. summa kortfristiga skulder f+g+h 367 029

J. netto kortfristig skuldsättning i-e-d 168 717

långfristiga skulder

k. långfristiga banklån -

l. emitterade obligationer -

m. andra långfristiga skulder 3 430

n. summa långfristiga skulder k+l+m 3 430

nettoskuldsättning J+n 172 147

informaTion om Tendenser
Bolaget känner i övrigt inte till några tendenser, osäkerhetsfaktorer, potenti-
ella fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser som kan tänkas ha 
väsentlig negativ inverkan på Tickets affärsutsikter.

skaTTer
vid utgången av beskattningsåret 2008 uppgick det skattemässiga under-
skottet i moderbolaget till 34,8 msek och i koncernen till 292,6 msek. upp-
skjuten skattefordran om 9 158 Tsek härrör till underskottsavdrag.  

eGeT kapiTal, skulder ocH  
annan Finansiell inFormaTion

1 Företagsinteckningar (20 000 Tsek), pantsatt finansiell placering (18 624 Tsek), spärrade bankmedel (240 Tsek)
2 resegarantier 
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invesTeringar
Tickets verksamhet har ett litet behov av investeringar i materiella anlägg-
ningstillgångar. Förvärv av materiella anläggningstillgångar uppgick till 2 565 
Tsek under 2006, till 5 194 Tsek under 2007 och till 4 312 Tsek under 2008. 
det finns inga framtida investeringar som det redan gjorts klara åtaganden 
om. eventuella framtida investeringar kommer att finansieras genom förestå-
ende nyemission och av kassaflöden från Bolagets verksamhet. 

huvudsakliga invesTeringar 2006-2008
de materiella anläggningstillgångar som anskaffats består till stor del av iT- 
utrustning och kontorsmöbler. 

finansiell sTällning
innan nyemissionen har Ticket en soliditet på 10,1 procent (30 september 
2009). Hittills har Ticket finansierat sin verksamhet genom nyemissioner av 
aktier och lån. det är en väsentlig förutsättning för Ticket att gentemot leve-
rantörer, kunder och andra intressenter ha en stark finansiell ställning. emissi-
onen syftar till att stärka Bolagets finansiella ställning samt skapa utrymme för 
att tillvarata framtida affärsmöjligheter på den nordiska marknaden. reseby-
råbranschen är förhållandevis fragmenterad och konsolideringen som pågått 
i den nordiska resebyråbranschen under flera år kan väntas accelerera i låg-
konjunktur. i syfte att stärka kapitalbasen och på bästa sätt tillvarata affärs-
möjligheterna har styrelsen därför beslutat att genomföra en nyemission 
med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Ticket kommer att huvudsakli-
gen finansiera pågående investeringar med eget kapital, delvis genom likvida 
medel anskaffade i samband med nyemissionen. några väsentliga föränd-
ringar har inte inträffat vad avser koncernens finansiella ställning eller Bola-

gets ställning på marknaden sedan den senaste perioden för vilken reviderad 
finansiell information eller oreviderad delårsinformation har offentliggjorts. 
Bolaget har idag inga räntebärande skulder. det är styrelsens bedömning att 
rörelsekapitalet (exklusive förestående nyemission) är tillräckligt för den kom-
mande tolvmånadersperioden. Bedömningen är baserad på Tickets resultat-
utveckling till och med september månad 2009 samt budget och likviditets-
prognos för år 2009-2010. Bedömningen bygger vidare på att beviljad check-
räkningskredit och försäkringslösning för resegarantier kvarstår oförändrade 
och kan fortsätta att finansiera verksamheten. Bolaget har således för avsikt 
att använda emissionslikviden i samband med nyemissionen till ovan angivna 
ändamål.

övrig finansiell informaTion
Förlustavdrag
uppskjuten skattefordran i moderbolaget uppgår till 9,2 msek. Taxerade 
underskottsavdrag för vilken uppskjuten skattefordran ej redovisats uppgår 
till 211,0 msek för koncernen och 0 Tsek för moderbolaget.

Valutaexponering
Bolagets valutaexponering uppstår huvudsakligen genom betalningsflöden 
i form av kund- respektive leverantörsbetalningar i utländska valutor (trans-
aktionsexponering), omräkning av balansposter i utländsk valuta samt vid 
omräkning av de utländska dotterbolagens nettoresultat och nettotillgångar 
(omräkningsexponering). 

Fastigheter
Ticket äger inga fastigheter. Bolagets verksamhet bedrivs i hyrda lokaler.
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delÅrsrapporT
1 januari 2009 – 30 sepTemBer 2009
jämförelser i delårsrapporten, om inte annat anges, avser koncernen samt motsvarande period föregående år.

Januari – sepTemBer 2009
Försäljning 3 208,0 (3 413,9) msek, -6% –
nettoomsättning 359,5 (356,7) msek, 1% –
 rörelseresultat före goodwillnedskrivning -13,2 (-12,1) msek. rörelseresul- –
tat efter goodwillnedskrivning -23,2 (-12,1) msek
resultat efter skatt -21,3 (-7,0) msek  –
resultat per aktie -1,27 (-0,42) sek –
kostnader av engångskaraktär om 22,8 msek, varav 10,0 msek för good- –

willnedskrivning
ny koncernchef/vd tillsatt, ny huvudägare i Ticket och ny styrelse vald –

Juli – sepTemBer 2009
Försäljning 1 018,8 (1 005,3) msek, 1% –
nettoomsättning 109,1 (104,6) msek, 4% –
 rörelseresultat före goodwillnedskrivning -3,2 (-11,5) msek. rörelseresul- –
tat efter goodwillnedskrivning -13,2 (-11,5) msek
resultat efter skatt -13,9 (-8,9) msek  –
resultat per aktie -0,83 (-0,53) sek –
 kostnader av engångskaraktär om 10,6 msek, varav 10,0 msek för good- –
willnedskrivning
 styrelsen avstår viss del av sitt arvode samt avstår från vidare nyttjande av  –
pott för extraordinärt arbete

efTer rapporTperiodens uTgÅng
 styrelsen avser att inom kort föreslå en nyemission om cirka 70 msek med  –
företrädesrätt för befintliga aktieägare 

vd:s kommenTarer
”det är glädjande att konstatera att Ticket ser flera tecken på återhämt-
ning i resebranschen från den lågkonjunktur som nu bedöms ha bottnat 
och påbörjat en vändning. Takten i återhämtningen är dock mycket oviss. 
vår position på marknaden som en ledande aktör har åter stärkts och vår 
bedömning är att vi tar marknadsandelar.

Huvuddelarna i vår verksamhet visar styrketecken. i det tredje kvartalet 
har privatresor bättre försäljning och rörelseresultatet är positivt och bättre i 
såväl det tredje kvartalet som under hela perioden.

vi står dock inför ett antal utmaningar med att vända verksamheten till 
vinst inom affärsresor och i Finland.

affärsresor ligger senare i konjunkturcykeln, nedgången påbörjades där 
drygt ett halvår efter privatresors som såg första tecken på nedgång i mars 
2008. affärsresor har därför genomfört besparingar varav merparten under 
2009. Försäljning, bruttoresultat och rörelseresultat är lägre jämfört med 
motsvarande kvartal 2008. under tredje kvartalet har den lägre kostnadsni-
vån i sverige, rensat för kostnader av engångskaraktär, medfört ett positivt 

rörelseresultat vilket visar att vi är på rätt väg.
Föregående års nyetablering av affärsresor i norge är fortsatt förlustbring-

ande men utvecklas enligt plan.
affärsresors etablering i Finland genom förvärvet av mr Travel oy ab har 

genom fortsatta förluster skapat utmaningar. Försäljningsutvecklingen och 
resultatutvecklingen är långt från förväntan varför vi nu inleder ett åtgärds-
program i syfte att ytterligare minska kostnaderna och renodla verksamhe-
ten och skriver samtidigt ner goodwillen med 10,0 msek.

styrelsen avser inom kort att lämna förslag om en nyemission på cirka 70 
msek. övrig information och villkor kommer att kommuniceras när beslut 
har fattats. med ett sådant kapitaltillskott bedöms Ticket ha en trygg och 
långsiktig finansiell ställning.

ledning och styrelse har under innevarande perioden jobbat vidare med 
Tickets affärsplanering. viktiga strategiska beslut har tagits om de finansiella 
målen där tillväxtmålet tagits bort. Beslut har även tagits om en långsiktig 
satsning på kärnverksamheten i våra två affärsområden samt att tillväxt i för-
sta hand ska ske organiskt med bibehållen lönsamhet. jag känner tillförsikt 
inför framtiden tack vare att vi agerade i tid och fortsätter anpassa våra kost-
nader vilket möjliggör ett positivt rörelseresultat när marknaden vänder”.

dag Tveterås, vd/koncernchef i Ticket Travel Group aB (publ)

koncernen i sammanfaTTning

msek
Jul-sept 

2009
Jul-sept 

2008
Jan-sep 

2009
Jan-sep 

2008
Jan-dec 

2008

Försäljning 1 018,8 1 005,3 3 208,0 3 413,9 4 240,3

nettoomsättning 109,1 104,6 359,5 356,7 418,9

Bruttoresultat¹ 85,9 83,5 279,5 290,8 335,7

Bruttoresultat/Försäljning, % 8,4 8,3 8,7 8,5 7,9

Försäljnings- och 
administrationskostnader²

-99,3 -94,5 -302,9 -302,7 -404,0

rörelseresultat¹ -13,2 -11,5 -23,2 -12,1 -68,8

rörelseresultat/ 
Bruttoresultat, %

neg neg neg neg neg

resultat efter skatt¹ -13,9 -8,9 -21,3 -7,0 -52,5

Försäljning per årsanställd 2,3 2,1 7,1 7,2 9,0

Bruttoresultat per  
årsanställd, Tsek

195 177 621 615 713

resultat per aktie, sek³ -0,83 -0,53 -1,27 -0,42 -3,13

¹ Brutto- och rörelseresultatet för helåret 2008 påverkades negativt med 43,3 msek av Ticket selection och sterlings 
konkurs 

² Försäljnings- och administrationskostnader för helåret 2008 innehåller kostnader för besparingsprogram och 
etablering av Ticket affärsresor i norden med totalt 7,5 msek. Försäljnings- och administrationskostnader har 
under det tredje kvartalet 2009 belastats med kostnader av engångskaraktär med 10,6 msek och för perioden 
januari-september 2009 med 22,8 msek. av beloppet avser 10,0 msek nedskrivning av goodwill i Finland.

³ ingen utspädningseffekt föreligger
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finansiell uTveckling 
Försäljning
Jan-sep 2009
koncernens försäljning under perioden uppgick till 3 208,0 (3 413,9) msek, en 
minskning med 6% (i lokal valuta -8%). Försäljning för jämförbara verksamhe-
ter  uppgick till 3 147,3 (3 413,6 ) msek, en minskning med 8% (i lokal valuta 
-8%). lågkonjunkturen är den främsta orsaken till att försäljningen minskade 
jämfört mot föregående år.

privatresors försäljning uppgick till 2 276,2 (2 431,3) msek, en minskning 
med 6% (i lokal valuta -7%). affärsresors försäljning uppgick till 931,8 (982,6) 
msek, en minskning med 5%. Försäljning för jämförbara verksamheter inom 
affärsresor uppgick till 871,1 (982,3) msek, vilket motsvarar en minskning 
med 11%.
 
Jul-sep 2009
koncernens försäljning under tredje kvartalet uppgick till 1 018,8 (1 005,3) 
msek, en ökning med 1% (i lokal valuta -1%). Försäljning för jämförbara verk-
samheter uppgick till 1 001,5 (1 005,0) msek. lågkonjunkturen är den främ-
sta orsaken till att försäljningen minskade jämfört mot föregående år.

privatresors försäljning uppgick till 741,9 (714,0) msek, en ökning med 4% 
(i lokal valuta 4%).

affärsresors försäljning uppgick till 276,9 (291,3) msek, en minskning med 
5%. Försäljning för jämförbara verksamheter inom affärsresor uppgick till 
259,6 (291,0) msek, vilket motsvarar en minskning med 11%.

Bruttoresultat
Jan-sep 2009
koncernens bruttoresultat under perioden uppgick till 279,5 (290,8) msek, 
en minskning med 4% (i lokal valuta -7%). Bruttoresultat för jämförbara verk-
samheter uppgick till 272,6 (290,8) msek, en minskning med 6% (i lokal 
valuta -7%). 

privatresors bruttoresultat uppgick till 215,3 (226,3) msek, en minskning 
med 5% (i lokal valuta -5%). affärsresors bruttoresultat uppgick till 64,2 (64,5) 
msek. affärsresors bruttoresultat för jämförbara verksamheter uppgick till 
57,3 (64,5) msek, vilket motsvarar en minskning med 11%.

Jul-sep 2009
koncernens bruttoresultat under tredje kvartalet uppgick till 85,9 (83,5) msek, 
en ökning med 3% (i lokal valuta 0%). Bruttoresultat för jämförbara verksamhe-
ter uppgick till 84,3 (83,5) msek, en ökning med 1% (i lokal valuta 0%). 

privatresors bruttoresultat uppgick till 68,3 (65,5) msek, en ökning med 
4% (i lokal valuta 4%). affärsresors bruttoresultat uppgick till 17,6 (18,0) msek, 
en minskning med 2%. affärsresors bruttoresultat för jämförbara verksamhe-
ter uppgick till 16,0 (18,0) msek, vilket motsvarar en minskning med 11%.

Försäljnings- och administrationskostnader Jan-Sep 2009
koncernens försäljnings- och administrationskostnader uppgick under peri-
oden till -302,9 (-302,7) msek. under perioden har kostnader av engångska-
raktär belastats med totalt 22,8 (-) msek. dessa kostnader utgörs av uppsagd 
personal 4,9 (-) msek, lokal 1,2 (-) msek, ledningsförändringar 2,5 (-) msek, 
nedskrivning goodwill 10,0 (-) msek samt kostnader för inställd nyemission 
om 4,2 (-) msek. justerat för nämnda kostnader och för jämförbara verksam-
heter uppgick försäljnings- och administrationskostnaderna till -266,8 (-301,6) 
msek, en minskning med 12%.

privatresors försäljnings- och administrationskostnader uppgick till -202,8 
(-224,9) msek, en minskning med 10%. under perioden har kostnader av 
engångskaraktär avseende uppsagd personal belastats med totalt 0,9 (-) 
msek. 

affärsresors försäljnings- och administrationskostnader uppgick till -89,9 
(-71,1) msek. motsvarande kostnader för jämförbara verksamheter inom 
affärsresor uppgick till -76,6 (-69,9) msek. under perioden har kostnader av 
engångskaraktär belastats med totalt 15,2 (-) msek. dessa kostnader utgörs 
av; uppsagd personal 4,0 (-) msek, lokal 1,2 (-) msek samt nedskrivning av 
goodwill 10,0 (-) msek. justerat för nämnda kostnader och för jämförbara 
verksamheter inom affärsresor uppgick försäljnings- och administrations-
kostnaderna till -61,4 (-69,9) msek, en minskning med 12%.

Jul-sep 2009
koncernens försäljnings- och administrationskostnader uppgick under 
tredje kvartalet till 99,3 (94,5) msek. under tredje kvartalet har kostnader av 
engångskaraktär belastats med totalt 10,6 (-) msek. dessa kostnader utgörs 
av uppsagd personal 0,6 (-) msek och nedskrivning av goodwill 10,0 (-) msek. 
justerat för nämnda kostnader och för jämförbara verksamheter uppgick för-
säljnings- och administrationskostnaderna till -84,6 (-93,4) msek, en minsk-
ning med 9%. 

privatresors försäljnings- och administrationskostnader uppgick till 66,4 
(70,1) msek, en minskning med 5%. 

affärsresors försäljnings- och administrationskostnader uppgick till -31,9 
(-22,7) msek. motsvarande kostnader för jämförbara verksamheter inom 
affärsresor uppgick till -27,8 (-21,5) msek. under andra kvartalet har kost-
nader av engångskaraktär belastats med totalt -10,6 (-) msek. dessa kostna-
der utgörs av nedskrivning av goodwill 10,0 (-) msek. justerat för nämnda 
kostnader och för jämförbara verksamheter inom affärsresor uppgick försälj-
nings- och administrationskostnaderna till -17,2 (-21,5) msek, en minskning 
med 20%. 

Rörelseresultat
Jan-sep 2009
koncernens rörelseresultat uppgick under perioden till 
-23,2 (-12,1) msek. För jämförbara verksamheter uppgick rörelseresultatet till 
-16,8 (10,9). 

privatresors rörelseresultat uppgick till 12,5 (1,1) msek och affärsresors till 
-25,6 (-6,4) msek. affärsresors rörelseresultat för jämförbara verksamheter 
uppgick till -19,2 (-5,2) msek.

Jul-sep 2009
koncernens rörelseresultat uppgick under det tredje kvartalet till -13,2 (-11,5) 
msek. För jämförbara verksamheter uppgick rörelseresultatet till -10,7 (-10,3) 
msek. 

privatresors rörelseresultat uppgick till 2,3 (-5,2) msek och affärsresors till 
-14,6 (-4,7) msek. affärsresors rörelseresultat för jämförbara verksamheter 
uppgick till -12,1 (-3,9) msek. 

Resultat efter skatt 
Jan-sep
koncernens resultat efter skatt uppgick under perioden till -21,3 (-7,0) msek. i 
resultatet ingår skatt med 2,3 (2,6) msek.

Jul-sep
koncernens resultat efter skatt under tredje kvartalet uppgick till -13,9 (-8,9).
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Medelantalet årsanställda
medelantalet årsanställda uppgick under perioden till 450 (473). För jämför-
bara verksamheter uppgick antalet årsanställda till 433 (473).

Försäljningsställen
privatresor: i sverige var vid periodens utgång 56 (56) butiker i drift, motsva-
rande siffror för norge var 25 (25). 

Försäljning genererad via internet (enligt branschpraxis bokad direkt eller 
via virtuellt callcenter) uppgick under perioden till cirka 20 (18) % av Ticket 
privatresors totala försäljning. 

affärsresor: vid periodens utgång fanns 4 (7) kontor i sverige, samt ett 
partnerskap med resebyrån neX med 3 kontor i norrland, 1 (-) kontor i 
norge, 4 (-) kontor i Finland. under andra kvartalet lades kontoret i linköping 
ned och kunderna överfördes till övriga kontor i sverige.

Jämförbara verksamheter
som ett led i Tickets nordiska strategi öppnades under hösten 2008 ett nytt 
affärsresekontor i oslo, Ticket Forretningsreiser as, samt i december 2008 
förvärvades den finska resebyrån mr Travel oy ab. med jämförbara enheter 
vid jämförelser med föregående år menas därför Ticket exklusive affärsresors 
verksamheter i norge och Finland.

Besparingar och kostnader av engångskaraktär 
arbetet med att minska kostnaderna inleddes inom privatresor redan under 
det första kvartalet 2008 då försäljningsminskningar och avmattning av kon-
junkturen kunde skönjas. Finanskris och lågkonjunktur bidrog till att bespa-
ringsprogram genomfördes inom hela koncernen under hösten 2008 för att 
nå 2007 års kostnadsnivå. under första kvartalet 2009 genomfördes ytterli-
gare besparingsprogram med målet att på årsbasis minska kostnaderna med 
3% eller 12 msek. programmet innebar bland annat att koncernledningen 
sänker sina löner under 2009 och avstår från bonus. koncernens kostnadsnivå 
är nu 12% lägre än 2008 justerat för nedanstående poster av engångskaraktär 
och för jämförbara verksamheter. kostnadsminskningar genomförda under 
2009 har belastat resultatet med kostnader av engångskaraktär; för uppsagd 
personal med totalt 4,9 msek och nedläggning av ett affärsresekontor i lin-
köping med merkostnader för hyrda lokaler om totalt 1,2 msek. kostnader 
för ledningsförändringar om 2,5 (-) msek, motsvarar de kostnader som blev 
följden av att lennart käll på egen begäran avslutade sin tjänst som vd/kon-
cernchef. kostnader för inställd nyemission om 4,2 msek motsvaras av kost-
nader för garantikonsortium och upparbetade kostnader för prospekt. 

Styrelsen avstår viss del av sitt arvode
som ett led i den kostnadsöversyn som görs i Ticket kommer nuvarande sty-
relsen att avstå från viss del av sina arvoden vilket medför en besparing om 
cirka 100 Tsek för år 2009. styrelsen avstår även från att utnyttja cirka 348 
Tsek, av den pott om 400 Tsek som beslutades vid årsstämman att utnytt-
jas för extraordinärt arbete.

framTidsuTsikTer
Ticket ser marknadsutsikterna som försiktigt optimistiska i det korta perspek-
tivet. Bedömningen är att lågkonjunkturen tros ha bottnat och att Tickets 
lägre kostnadsnivå möjliggör ett positivt rörelseresultat då marknaden vän-
der upp igen. marknadsutsikterna för resandet på längre sikt bedömer Ticket 
som positiva. Både privat- och affärsresandet bedöms fortsätta öka på längre 
sikt. ett flertal kundundersökningar bekräftar att Tickets varumärke är starkt 

och i osäkra tider är bedömningen att kunderna i första hand väljer trygga 
och kända varumärken.

resemarknaden
avmattningen i ekonomin har medfört att marknaden även under tredje kvar-
talet fortsätter att minska jämfört med motsvarande kvartal föregående år. 
någon exakt uppgift om detta finns inte men tillgänglig statistik från flygplatser 
och branschorganisationer ger en tydlig bild. under det tredje kvartalet mins-
kade det totala antalet flygpassagerare i sverige med 10% och för perioden med 
13% (källa: lFv). Fortsatta minskningar rapporteras även i norge med 4% för 
kvartalet respektive 6% för perioden och i Finland med 6% för kvartalet respek-
tive 8% för perioden. den svenska resebyråbranschens statistik visar att försälj-
ning genom resebyråer har minskat med 18% under det tredje kvartalet 2009 
och med 20% under perioden januari-september jämfört motsvarande perio-
der föregående år (källa: svenska resebyråföreningen).

privatresemarknaden påverkas främst av den ekonomiska konjunkturen och 
av vädret. stigande arbetslöshet gör hushållen mer återhållsamma med sina 
utgifter. Å andra sidan har den disponibla inkomsten förbättrats för de som 
har arbete till följd av sänkta skatter och minskade räntekostnader. 

under en lågkonjunktur är kundbeteendet generellt sett att man inte reser 
lika långt bort, inte lika länge och inte lika ofta. samtidigt har rese- och bok-
ningsbeteendet ändrats något de senaste åren. resandet har blivit en vikti-
gare del för avkoppling i vardagen och vi reser mer under hela året. kunderna 
vill fortsatt ha hög kvalitet på boendet, resans totalpris har blivit viktigare och 
det har blivit stor efterfrågan på all-inclusive. 

det ökade miljöintresset har inte setts påverka intresset för semesterre-
sandet i någon större utsträckning. 

affärsresemarknaden påverkas främst av den ekonomiska konjunkturen. vid 
en nu tydligt dämpad konjunktur tvingas allt fler företag se över sina kostna-
der vilket kan leda till reserestriktioner.

resekostnaderna står för en allt större del av företagens kostnader. kon-
junkturavmattningen skapar dock möjligheter för ökad rådgivning. valet av 
resebyrå blir därmed allt mer väsentligt. det blir allt viktigare för affärsreseby-
råerna att hjälpa företagen med en effektivisering av hela reseprocessen och 
bättre kostnadskontroll. Företagens ökade miljöfokus ökar också behovet av 
miljörelaterade tjänster och produkter. långsiktigt är det Tickets övertygelse 
att globaliseringen gör att vi kommer att resa mer i tjänsten för att upprätt-
hålla affärskontakter.

Säsongsvariationer
under ett normalår är privatreseförsäljningen starkast under årets första 
kvartal och svagast under årets sista kvartal. affärsreseförsäljningen är nor-
malt svagast under sommarmånaderna och veckorna kring årsskiftet. kost-
naderna för koncernen är relativt konstanta över kvartalen.

sTraTegiinrikTning och mÅl
Kärnverksamhet
Ticket ska i huvudsak vara inriktat på kärnverksamheten, att agera som detal-
jist och återförsäljare av resor och reserelaterade tjänster.

Ticket privatresor som är marknadsledande i sverige och norge fortsät-
ter att bygga vidare på sin trekanalstrategi med att erbjuda marknadens bästa 
tillgänglighet via butik, telefoni och internet. i danmark ska privatresor agera 
enbart genom internet. 
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Ticket affärsresor ska leverera heltäckande rese- och reseadministrativa tjäns-
ter till nordiska företag och organisationer. största delen av Ticket affärsrese-
volym är hänförbar till svenska kunder men under 2009 byggs det upp en 
nordisk plattform.

Nordisk etablering
att stärka Ticket affärsresors närvaro på den nordiska marknaden är högt 
prioriterat. med en nordisk plattform kan kunder med verksamhet i flera 
nordiska länder erbjudas en effektiv resehantering med hög servicenivå och 
kostnadskontroll. Tillväxten i norden ska dock ske organiskt och med bibe-
hållen lönsamhet.

Finansiella mål
Tickets lönsamhetsmål är att över en konjunkturcykel ha ett årligt genom-
snittligt rörelseresultat i förhållande till bruttoresultatet om minst 9%. 

Tickets tillväxtmål är borttaget, den kvantifierade försäljningen att 2013 ha 
en årlig om 10 mdr sek har ersatts med en målsättning att koncernen ska i 
huvudsak växa organiskt med bibehållen lönsamhet.

väsenTliga ägar- och ledningshändelser
Ny koncernchef/VD
dag Tveterås tillträdde den 12 maj tjänsten som koncernchef/vd då lennart 
käll lämnat för att gå vidare till en tjänst som vd för Wasa kredit . dag är 
sedan tidigare även vd för Ticket affärsresor, vilket han fortsätter vara paral-
lellt med koncernchefsansvaret. 

i samband med ledningsförändringen tillträdde katarina sjögren petrini 
åter som vd för Ticket privatresor.

Ny huvudägare i Ticket
Braganza as, ägd av per G Braathen, köpte den 17 maj 2009 Fons HFs andel 
om cirka 5,1 miljoner aktier i Ticket, motsvarande cirka 29,3 procent av aktie- 
och röstetalet i bolaget. Braganza as äger sedan tidigare bl a sun Hotels, 
malmö aviation, Braathens aviation och escape Travel.
Fons HF försattes i konkurs av en domstol i reykjavik i maj 2009.

Ny styrelse
på initiativ av den nya huvudägaren, Braganza as, kallade styrelsen till en extra 
bolagsstämma i Ticket Travel Group aB den 16 juni 2009 för att välja ny sty-
relse. valberedningen i Ticket, bestående av caroline af ugglas (företrädande 
livförsäkringsbolaget skandia), lena Böös (företrädande lena Böös, ulf Fältén 
och Bertil leek) samt Göran Grell (företrädande Braganza as) hade föreslagit 
stämman ledamöter för val av ny styrelse. stämman beslutade i enlighet med 
valberedningens förslag till:

omval av kia orback pettersson.  –
 nyval av Göran Grell, per G Braathen, märtha josefsson samt christer san- –
dahl. Göran Grell valdes som styrelsens ordförande. 
per G Braathen samt Göran Grell är att anse som beroende i förhållande till 

Tickets större aktieägare Braganza as. palmi Haraldsson utträdde ur Tickets 
styrelse den 20 maj på egen begäran. övriga, ej omvalda ledamöter, stod ej till 
förfogande för omval.

Tickets styrelseledamot christer sandahl avled hastigt i juli månad efter 
en kort tids sjukdom. jon risfelt kommer fram till och med nästa ordinarie 
bolagsstämma att adjungeras som rådgivare till styrelsen.

nyemission under hösTen 2009 
Tickets nya styrelse och ledning har under hösten varit engagerade i Tickets 
affärsplanering. Tickets strategier för tillväxt och lönsamhetsutveckling har 
reviderats. Tickets styrelse har för avsikt att inom kort föreslå en nyemission 
med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 70 msek. 

skälet är att stärka koncernens finansiella ställning. Tickets nya huvudägare 
har meddelat styrelsen att de kan garantera hela eller delar av nyemissionen. 
Till grund för beslut vid en kommande extra bolagsstämma kommer emis-
sionsbelopp och övriga villkor då att meddelas. 

den tidigare styrelsen i Ticket Travel Group aB beslutade den 28 april 2009 
om att föreslå en extra bolagsstämma att fatta beslut om att genomföra en 
nyemission om 105 msek. Beslut togs den 27 maj att inställa nyemissionen då 
Tickets nya huvudägare Braganza as ville skjuta på beslutet för att inleda dis-
kussioner om alternativa finansieringslösningar.

ÅrssTämma
Årsstämma i Ticket Travel Group aB hålls den 20 april 2010 kl 18:00 på konfe-
rens spårvagnshallarna, Birger jarlsgatan 57a, stockholm. 

finansiell sTällning
koncernens likvida medel uppgick per den 30 september till 37,8 (123,6) 
msek. kortfristiga placeringar uppgick till 18,6 (21,3) msek.

spärrade medel uppgick vid periodens slut till 18,9 (24,0) msek. de spär-
rade medlen ingår i kortfristiga placeringar med 18,6 (21,3) och i likvida medel 
med 0,3 (2,7). under perioden har spärrade medel minskat med 2,6 (62,7) 
msek. spärrade medel utgör säkerhet för bankgarantier för i huvudsak flyg-
biljetter och resegarantier. räntebärande skulder uppgick till 23,5 (-) msek. 
soliditeten per balansdagen uppgick till 10,1 (21,5) % och koncernens eget 
kapital uppgick till 41,7 (106,4) msek vid periodens slut.

goodWill
redovisat värde på goodwill i koncernen uppgick vid periodens utgång till 
177,2 msek. under tredje kvartalet gjordes en goodwillnedskrivning om 10,0 
msek, baserat på en konservativ syn på verksamheten i Finland. 

kassaflöde
koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under peri-
oden till -6,6 (27,3) msek. Försämringen är främst hänförlig till förändringar 
i rörelsekapitalet. kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 0,6 
(60,9) msek. Förändringen avser främst den försäljning av kortfristiga place-
ringar som genomfördes under föregående år. kassaflödet från finansierings-
verksamheten uppgick till 0,9 (-11,9) msek. Förändringen beror på föregå-
ende års aktieutdelning och köp av egna aktier.

invesTeringar
koncernens investeringar i anläggningstillgångar under perioden uppgick till 
2,4 (2,6) msek. avskrivningar under perioden uppgick till 4,1 (4,5) msek.

moderBolageT
Ticket Travel Group aB är moderbolag i koncernen. moderbolagets verksam-
het består i ledning av koncernens verksamhet. nettoomsättningen under 
perioden uppgick till 5,3 (7,9) msek och avser endast koncernintern fakture-
ring av tjänster. rörelseresultatet uppgick till -10,1 (-6,6) msek. resultat efter 
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skatt uppgick till -32,3 (-6,9) msek. resultatförsämringen utgörs främst av att 
aktier i dotterföretag har nedskrivits med 25,0 msek. några investeringar har 
inte skett under perioden (7,1) msek. 

ÅTerköp av egna akTier
något nytt bemyndigande till styrelsen att förvärva eller avyttra egna aktier 
finns inte. det egna innehavet per den 30 september 2009 uppgår till 812 000 
(812 000) aktier, vilka förvärvats till ett snittpris om 18,01 sek per aktie. inne-
havet motsvarar 4,6% av totalt antal aktier och röster. medeltal av eget aktie-
innehav uppgick under tredje kvartalet till 812 000 (812 000). de återköpta 
aktierna har sammantaget minskat moderbolagets och koncernens egna 
kapital med 14,6 (14,6) msek.

väsenTliga risker och osäkerheTsfakTorer
Tickets verksamhet påverkas av den allmänna ekonomiska utvecklingen och 
konjunkturläget. i orostider, framförallt vid krig, naturkatastrofer eller epide-
mier påverkas försäljningen av resor negativt. 

detta är även de största osäkerhetsfaktorerna för den kommande 12 
månadersperioden. För ytterligare information om risker och osäkerhetsfak-
torer, se vidare i årsredovisningen för 2008 på sidorna 27-29 i förvaltningsbe-
rättelsen samt sidan 58 (not 33).

TransakTioner med närsTÅende
Ticket Travel Group aB (publ) har genom sina dotterföretag närståendere-
lationer med den nya huvudägaren, Braganza as, som äger 29,26% av Tick-
ets aktier. Braganza as äger bl a följande bolag inom resebranchen; malmö 
aviation och sun Hotels. Tickets dotterföretag har närstående transaktioner 
genom boknings- och reservationstjänster av flygbiljetter och förmedling av 
resor. Transaktioner med närstående är prissatta på marknadsmässiga villkor. 
inga övriga transaktioner med närstående som väsentligen påverkar företa-
gets resultat och finansiella ställning har genomförts under perioden. 

redovisningsprinciper
delårsrapporten för koncernen har upprättats i enlighet med ias 34 delårs-
rapportering. vidare har tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen och 
lagen om värdepappersmarknaden tillämpats. delårsrapporten för moderbo-
laget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och lagen om värde-
pappersmarknaden, vilket är i enlighet med bestämmelserna i rFr 2.2 redo-
visning för juridisk person. 

Från och med 2009 tillämpar koncernen iFrs 8 rörelsesegment och den 
omarbetade versionen av ias 1 utformning av finansiella rapporter. änd-
ringen innebär att förändringar i eget kapital delas upp i förändringar till följd 
av transaktioner med ägare och andra förändringar. de sistnämnda klassifice-
ras som ”övriga totalresultatposter” och utgör tillsammans med ”periodens 
resultat” det nya resultatbegreppet ”Totalresultatet”.

För övrigt har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder för 
koncernen och moderbolaget tillämpats som i den senaste årsredovisningen.

nacka den 27 oktober 2009

Ticket Travel Group aB
styrelsen

granskningsrapporT
vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Ticket Travel 
Group aB (publ) för perioden 1 januari–30 september 2009. det är styrel-
sen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och pre-
sentera denna delårsrapport i enlighet med ias 34 och årsredovisningslagen. 
vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår 
översiktliga granskning. 

vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med standard för över-
siktlig granskning (söG) 2410 ”översiktlig granskning av finansiell delårsinfor-
mation utförd av företagets valda revisorer”. en översiktlig granskning består 
av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finan-
siella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att 
vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. en översiktlig granskning har en 
annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inrikt-
ning och omfattning som en revision enligt revisionsstandard i sverige rs och 
god revisionssed i övrigt har. de granskningsåtgärder som vidtas vid en över-
siktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet 
att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha bli-
vit identifierade om en revision utförts. den uttalade slutsatsen grundad på 
en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats 
grundad på en revision har. 

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några 
omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt 
väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med ias 34 och årsredo-
visningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

stockholm den 27 oktober 2009
ernst & Young aB

michael Forss
auktoriserad revisor

offenTliggörande
informationen i denna delårsrapport är sådan som Ticket Travel Group aB 
(publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller 
lagen om handel med finansiella instrument. informationen lämnades för 
offentliggörande den 27 oktober 2009 kl 07:00.

yTTerligare informaTion
koncernchef/vd dag Tveterås 
mobil: +46 (0) 708 90 46 48
e-post: dag.tveteras@ticket.se

Finansdirektör Thomas Ådén 
mobil: +46 (0) 70 847 09 14
e-post: thomas.aden@ticket.se

kommande rapporTTillfälle 
Bokslutskommuniké januari – december 2009 10 februari 2010 –

delårsraPPort 1 januari 2009 – 30 sePtemBer 2009
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informaTion per verksamheTsomrÅde i sammandrag

msek Jul-sept 2009 Jul-sept 2008 förändring3, % Jan-sept 2009 Jan-sept 2008 förändring3, % Jan-dec 2008

försäljning
privatresor 741,9 714,0 4(4) 2 276,2 2 431,3 -6(-7) 2 945,4
affärsresor 276,9 291,3 -5 931,8 982,6 -5 1 294,9
koncernen 1 018,8 1 005,3 1(-1) 3 208,0 3 413,9 -6(-8) 4 240,3

nettoomsättning
privatresor 68,3 65,5 4(4) 215,3 226,3 -5(-5) 249,6
affärsresor 40,8 39,1 4 144,2 130,4 11 169,3
koncernen 109,1 104,6 4(-8) 359,5 356,7 1(-11) 418,9

Bruttoresultat 
privatresor 68,3 65,5 4(4) 215,3 226,3 -5(-5) 249,6
affärsresor 17,6 18,0 -2 64,2 64,5 0 86,1
koncernen¹ 85,9 83,5 3(0) 279,5 290,8 -4(-7) 335,7

rörelseresultat 
privatresor 2,3 -5,2 12,5 1,1 -48,3
affärsresor -14,6 -4,7 -25,6 -6,4 -12,8

övrigt4 -0,9 -1,6 -10,1 -6,8 -7,7
koncernen¹,² -13,2 -11,5 -23,2 -12,1 -68,8

Bruttoresultat/försäljning %
privatresor 9,2 9,2 9,5 9,3 8,5
affärsresor 6,4 6,2 6,9 6,6 6,6
koncernen 8,4 8,3 8,7 8,5 7,9

¹ Brutto- och rörelseresultatet för helåret 2008 påverkades negativt med 43,3 msek av Ticket selection och sterlings konkurs 
²  Försäljnings- och administrationskostnader för helåret 2008 innehåller kostnader för besparingsprogram och etablering av Ticket affärsresor i norden med totalt 7,5 msek. Försäljnings- och administrationskostnader har under det tredje 

kvartalet 2009 belastats med kostnader av engångskaraktär med 10,6 msek och för perioden januari-september 2009 med 22,8 msek. av beloppet avser 10,0 msek nedskrivning av goodwill i Finland.
3 samtliga förändringar som omnämns inom parentes är beräknade i lokal valuta
4 koncerngemensamma funktioner samt koncernposter
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resulTaTräkning för koncernen i sammandrag

msek not Jul-sept 2009 Jul-sept 2008 förändring, % Jan-sep 2009 Jan-sep 2008 förändring, % Jan-dec 2008

Försäljning 1 1 018,8 1 005,3 1 3 208,0 3 413,9 -6 4 240,3
nettoomsättning 2 109,1 104,6 4 359,5 356,7 1 418,9
Biljett- och arrangemangskostnad -23,2 -21,1 -80,0 -65,9 -83,2
Bruttoresultat¹ 85,9 83,5 3 279,5 290,8 -4 335,7

Försäljnings- och administrationskostnader2 3 -99,3 -94,5 -5 -302,9 -302,7 -0 -404,0
övriga rörelseintäkter och kostnader 0,2 -0,5 0,2 -0,2 -0,5
rörelseresultat -13,2 -11,5 -23,2 -12,1 -68,8

Finansnetto -0,4 0,9 -0,4 2,5 3,7
resultat efter finansiella poster -13,6 -10,6 -23,6 -9,6 -65,1

skatt 4 -0,3 1,7 2,3 2,6 12,6
Periodens resultat -13,9 -8,9 -21,3 -7,0 -52,5

Hänförligt till:
moderbolagets aktieägare -13,9 -8,9 -21,3 -7,0 -52,5
Periodens resultat -52,5

resultat per aktie³, sek -0,83 -0,53 -1,27 -0,42 -3,13
antal utestående aktier 16 759 180 16 759 180 16 759 180 16 759 180 16 759 180
medeltal antal utestående aktier 16 759 180 16 759 180 16 759 180 16 797 449 16 787 516

¹ Brutto- och rörelseresultatet för helåret 2008 påverkades negativt med 43,3 msek av Ticket selection och sterlings konkurs 
²  Försäljnings- och administrationskostnader för helåret 2008 innehåller kostnader för besparingsprogram och etablering av Ticket affärsresor i norden med totalt 7,5 msek. Försäljnings- och administrationskostnader har under det tredje 

kvartalet 2009 belastats med kostnader av engångskaraktär med 10,6 msek och för perioden januari-september 2009 med 22,8 msek. av beloppet avser 10,0 msek nedskrivning av goodwill i Finland. 
³ ingen utspädningseffekt föreligger
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rapporT över ToTalresulTaTeT för koncernen 

msek not Jul-sep 2009 Jul-sep 2008 Jan-sep 2009 Jan-sep 2008 Jan-dec 2008

Periodens resultat -13,9 -8,9 -21,3 -7,0 -52,5
övrigt totalresultat
Förändring av verkligt värde reserv 0,1 0,1 0,1 0,0 -0,1
Förändring av omräkningsreserv 0,5 0,2 7,5 -1,0 -6,4
Periodens övrigt totalresultat 0,6 0,3 7,6 -1,0 -6,5
Periodens summa totalresultat -13,3 -8,6 -13,7 -8,0 -59,0

rapporT över finansiell sTällning i koncernen i sammandrag 

msek not  30 sept -09 30 sept -08 31 dec -08
tillgångar
Goodwill 5 177,2 164,1 177,2
övriga immateriella anläggningstillgångar 6,7 8,0 7,7
materiella anläggningstillgångar 8,1 8,0 8,6
övriga anläggningstillgångar 21,8 9,5 21,9
övriga omsättningstillgångar 141,9 159,7 117,7
kortfristiga placeringar 18,6 21,3 21,3
likvida medel 37,8 123,6 40,8
summa tillgångar 412,1 494,2 395,2

eget kapital och skulder
eget kapital 41,7 106,4 55,4
långfristiga skulder 3,4 4,9 3,6
räntebärande skulder 23,5 - -
kortfristiga skulder 343,5 382,9 336,2
summa eget kapital och skulder 412,1 494,2 395,2

eget kapital per aktie1, sek 2,49 6,35 3,31

1 ingen utspädningseffekt föreligger

delårsraPPort 1 januari 2009 – 30 sePtemBer 2009



45 

 

TickeT föreTrädesemission 2009 

rapporT över kassaflöden för koncernen i sammandrag

msek Jan-sept 2009 Jan-sept 2008 Jan-dec 2008

kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital -13,9 -13,1 -59,9
Förändringar i rörelsekapital 7,3 40,4 20,2
kassaflöde från den löpande verksamheten -6,6 27,3 -39,7

kassaflöde från investeringsverksamheten 0,6 60,9 46,5
kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,9 -11,9 -11,9
Periodens kassaflöde -5,1 76,3 -5,1

valutakursdifferens i likvida medel 2,1 -0,3 -1,7
förändring likvida medel -3,0 76,0 -6,8

rapporT över förändringar i koncernens egeT kapiTal i sammandrag 

msek Jan-sept 2009 Jan-sept 2008 Jan-dec 2008

ingående balans 55,4 126,3 126,3
periodens totalresultat -13,7 -8,0 -59,0
utdelning - -8,4 -8,4
Återköp av egna aktier - -3,5 -3,5
utgående balans 41,7 106,4 55,4

nyckelTal

procent Jul-sept 2009 Jul-sept 2008 Jan-sept 2009 Jan-sept 2008 Jan-dec 2008

Bruttoresultat/Försäljning 8,4 8,3 8,7 8,5 7,9
rörelsemarginal neg neg neg neg neg
rörelseresultat/Bruttoresultat neg neg neg neg neg
vinstmarginal neg neg neg neg neg
Försäljning per årsanställd (msek) 2,3 2,1 7,1 7,2 9,0
Bruttoresultat per årsanställd (Tsek) 195 177 621 615 713
netto räntebärande skulder (msek) -32,9 -144,9 -62,1
sysselsatt kapital (msek) 65,2 106,4 55,4
avkastning på sysselsatt kapital neg neg neg
avkastning på eget kapital neg neg neg
soliditet 10,1 21,5 14,0

akTiedaTa

Tusental Jul-sept 2009 Jul-sept 2008 Jan-sept 2009 Jan-sept 2008 Jan-dec 2008

antal aktier registrerade 17 571 17 571 17 571 17 571 17 571
antal utestående aktier 16 759 16 759 16 759 16 759 16 759
medeltal utestående antal aktier 16 759 16 759 16 759 16 797 16 788
egna aktier, ägda av Ticket Travel Group aB (publ) 812 812 812 812 812
medeltal egna aktier, ägda av Ticket Travel Group aB (publ) 812 812 812 774 784
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moderBolageTs resulTaTräkning i sammandrag

msek not Jul-sept 2009 Jul-sept 2008 förändring, % Jan-sept 2009 Jan-sept 2008 förändring, % Jan-dec 2008

nettoomsättning 1,3 2,6 -50 5,3 7,9 -33 10,5
Bruttoresultat 1,3 2,6 -50 5,3 7,9 -33 10,5

Försäljnings- och administrationskostnader -2,2 -4,1 -46 -15,4 -14,5 6 -18,0
övriga rörelseintäkter och -kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
rörelseresultat -0,9 -1,5 -10,1 -6,6 -7,5

Finansnetto -25,0 -1,7 -24,8 -2,1 -1,6
resultat efter finansiella poster -25,9 -3,2 -34,9 -8,7 -9,1

skatt 0,3 0,1 2,6 1,8 1,0
resultat efter skatt -25,6 -3,1 -32,3 -6,9 -8,1

moderBolageTs Balansräkning i sammandrag

msek 30 sept 2009 30 sept 2008 31 dec 2008

tillgångar
Finansiella anläggningstillgångar 69,4 93,4 94,4
övriga omsättningstillgångar 30,6 6,4 19,6
kortfristiga placeringar - 0,9 0,1
likvida medel 0,0 53,2 3,9
summa tillgångar 100,0 153,9 118,0

eget kapital och skulder
eget kapital 63,5 97,7 95,8
avsättningar 0,8 0,7 0,7
kortfristiga skulder 35,7 55,5 21,5
summa eget kapital och skulder 100,0 153,9 118,0
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noTer

noT 1. inTäkTernas fördelning
en resebyrå kan uppträda som förmedlare för researrangörer och reseprodu-
center såväl som för kunder, men också i eget namn som researrangör. För att 
underlätta jämförelser med andra företag inom branschen och för möjlighe-
ten att bedöma verksamheten är information om den försäljning som gene-
reras i företaget väsentlig. med försäljning avses försäljning till kund, det vill 
säga det kunden betalar för resan. Försäljning till kund är även grunden vid 
mätning och bedömning av marknadsandelar. även relationen mellan brut-
toresultat och försäljning är betydelsefull vid jämförelser med andra företag.

Tickets verksamhet påverkas främst av:
a) förändringar i försäljning
b)  höjda/sänkta ersättningar från researrangörer, reseproducenter  

och kunder 

försälJning
Tickets försäljning utgörs dels av förmedlad försäljning som agent där Ticket 
utför en boknings- och reservationstjänst för kundens räkning, dels försälj-
ning i eget namn som arrangör. Försäljningen avser det kunden betalar för 
resan och kan delas upp i följande grupper:

förmedlad försälJning som agenT 
Egen fakturering till kund
vid egen fakturering till kund erhåller kunden biljetter och färdhandlingar 
från Ticket. kunden betalar den förmedlade resan till Ticket och Ticket beta-
lar i sin tur researrangören eller reseproducenten mot erhållen leverantörsfak-
tura där avtalad ersättning är avdragen. 

Fakturering till kund direkt från researrangör eller reseproducent
vid denna typ av försäljning, som främst omfattar charterförsäljning, erhål-
ler kunden biljetter och färdhandlingar direkt från researrangören eller rese-
producenten. kunden betalar vanligtvis den förmedlade resan direkt till rese-
arrangören eller reseproducenten. i de fall kunden betalar till Ticket förmed-
lar Ticket beloppet oavkortat vidare till researrangören eller reseproducenten. 
Ticket erhåller avtalad ersättning från researrangören eller reseproducenten.

försälJning i egeT namn som arrangör
Fakturering i eget namn som arrangör
vid denna typ av försäljning arrangerar Ticket grupp- och konferensresor för 
kundens räkning. ofta är dessa arrangemang sammansatta av ett flertal olika 
resetjänster som till exempel transport, logi och restaurangtjänster. kunden 
betalar för arrangemanget till Ticket som i sin tur betalar reseproducenterna
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specifikaTion av försälJning

msek
Jul-sept 

2009
Jul-sept 

2008
Jan-sep 

2009
Jan-sep 

2008
Jan-dec 

2008

förmedlad försäljning som 
agent:

egen fakturering till kund 459,6 494,1 1 514,6 1 711,5 2 179,9

Fakturering till kund direkt från 
researrangör eller reseproducent 543,7 487,9 1 639,2 1 625,9 1 957,9

försäljning i eget namn  
som arrangör:

Fakturering i eget namn som 
arrangör 15,5 23,3 54,2 76,5 102,7

försäljning 1 018,8 1 005,3 3 208,0 3 413,9 4 240,3

noT 2. neTToomsäTTning

Tickets nettoomsättning utgörs av ersättningar från leverantörer och/eller 
kunder för utfört försäljningsarbete som förmedlare. Ticket agerar agent dels 
för leverantörer (researrangörer och reseproducenter) genom att sälja deras 
produkter, dels för kunder genom att utföra boknings- och reservationstjäns-
ter. nettoomsättningen inkluderar även ersättningar från kunder när Ticket 
uppträder som arrangör avseende events, grupp- och kongressresor samt 
ersättningar för travel managementtjänster. samtliga ersättningar redovisas 
i resultaträkningen som nettoomsättning.

nettoomsättningen i moderbolaget utgörs endast av koncernintern fak-
turering av tjänster.

koncernens nettoomsättning fördelad på olika geografiska områden:

msek
Jul-sept 

2009
Jul-sept 

2008
Jan-sep 

2009
Jan-sep 

2008
Jan-dec 

2008

sverige 79,1 86,9 252,1 285,1 334,5

norge 18,4 17,7 66,8 71,6 83,4

Finland 11,6 - 40,6 - 1,0

övriga länder 0,0 - 0,0 - -

nettoomsättning 109,1 104,6 359,5 356,7 418,9

koncernens nettoomsättning fördelad på intäktsslag:

msek
Jul-sept 

2009
Jul-sept 

2008
Jan-sep 

2009
Jan-sep 

2008
Jan-dec 

2008

agent-, boknings- och 
reservationstjänster

93,6 82,0 305,3 280,2 316,2

arrangemang av grupp- 
och konferensresor

15,5 22,6 54,2 76,5 102,7

nettoomsättning 109,1 104,6 359,5 356,7 418,9
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noT 3. avskrivningar
i försäljnings- och administrationskostnader för koncernen ingår avskriv-
ningar enligt nedan:

msek
Jul-sept 

2009
Jul-sept 

2008
Jan-sep 

2009
Jan-sep 

2008
Jan-dec 

2008

avskrivningar -1,3 -1,5 -4,1 -4,5 -5,9

Totalt avskrivningar -1,3 -1,5 -4,1 -4,5 -5,9

i försäljnings- och administrationskostnader för moderbolaget 
ingår avskrivningar enligt nedan:

msek
Jul-sept 

2009
Jul-sept 

2008
Jan-sep 

2009
Jan-sep 

2008
Jan-dec 

2008

avskrivningar - - - - -

Totalt avskrivningar - - - - -

noT 4. skaTT
avser förändring av uppskjuten skattefordran/-skuld samt beräknad skatte-
kostnad med i de verksamheter som genererar överskott. 

noT 5. förvärv
den 1 december 2008 förvärvades samtliga aktier i den finska resebyrån mr 
Travel oy ab. Företaget har funnits i mer än 10 år och säljer både affärs- och 
privatresor från 4 platser i Finland – Helsingfors, vanda, Tammerfors och Åbo. 
köpeskillingen uppgick till 14,4 msek och inklusive förvärvskostnader. För-
värvet betalades kontant med 13,5 msek plus förvärvskostnader. Förvärvs-
analysen är preliminär men har under det tredje kvartalet 2009 ändrats till 
följd av en justering av förvärvat eget kapital. det har inneburit att goodwill-
värdet ökat från 19,0 till 21,0 msek. under tredje kvartalet genomfördes en 
goodwillnedskrivning om 10,0 msek som baserats på en konservativ syn på 
verksamheten i Finland.

msek

redovisat 
värde i mr 

Travel oy ab 
enligt ifrs

verkligt värde,
justering

verkligt värde 
redovisat i 

 koncernen

materiella anläggningstillgångar 0,2 - 0,2

Finansiella anläggningstillgångar 0,0 - 0,0

rörelsekapital -8,2 - -8,2

likvida medel 1,4 - 1,4

netto identifierbara tillgångar 
och skulder

- -6,6

koncerngoodwill -6,6 21,0

erlagd köpeskilling1 14,4

kassa (förvärvad) -1,4

netto kassautflöde 13,0

1  inklusive arvoden för juridiska och finansiella tjänster uppgående till 0,9 
msek. av beloppet utgör 13,5 msek kontant erlagd köpeskilling för samt-
liga aktier.



49 TickeT föreTrädesemission 2009 

delårsraPPort 1 januari 2009 – 30 sePtemBer 2009

definiTioner 
BruTToresulTaT/försälJning 
Bruttoresultat i förhållande till försäljning

rörelsemarginal 
rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning

rörelseresulTaT/BruTToresulTaT 
rörelseresultat i förhållande till bruttoresultat

vinsTmarginal 
resultat efter finansiella poster i förhållande till nettoomsättning

sysselsaTT kapiTal 
Balansomslutning minus icke räntebärande skulder, inklusive uppskjuten skat-
teskuld

neTTo ränTeBärande skulder 
räntebärande skulder minus likvida medel och andra räntebärande till-
gångar. 

avkasTning pÅ sysselsaTT kapiTal 
resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader, uppräknat på årsba-
sis, i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital

avkasTning pÅ egeT kapiTal 
resultat efter skatt, uppräknat på årsbasis, i förhållande till genomsnittligt 
eget kapital

solidiTeT 
eget kapital i förhållande till balansomslutning

egeT kapiTal per akTie 
eget kapital i förhållande till antal utestående aktier på balansdagen

resulTaT per akTie 
resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier

försälJning per ÅrsansTälld 
Försäljning i förhållande till medelantalet årsanställda

BruTToresulTaT per ÅrsansTälld 
Bruttoresultat i förhållande till medelantalet årsanställda



50 

 

TickeT föreTrädesemission 2009

akTiekapiTal ocH  
äGarFörHÅllanden

akTiekursens uTveckling
Bolagets aktie (isin-kod se0000378127) är sedan den 25 april 1997 noterad 
på nasdaQ omX stockholm (kortnamn Tick). en handelspost motsvarar 
1 aktie. kursen för Ticket-aktien har under perioden 2 november 2008 till och 
med 2 november 2009 varit som högst 12,75 sek och som lägst 2,72 sek. 
sista betalkurs för aktien den 2 november 2009, vilken var dagen då nyemis-
sionen offentliggjordes, var 8,60 sek. aktien har sedan den 2 november 2008 
utvecklats enligt nedanstående graf. antalet omsatta aktier under perio-
den 2 november 2008 till och med 2 november 2009 var 11 566 736. den  
30 september 2009 var antalet aktieägare 5 621. det totala börsvärdet per den  
2 november 2009 beräknat utifrån sista betalkursen var 151 112 148 sek. Han-
del i Bolagets teckningsrätter (isin-kod se0003079003) beräknas ske under 
perioden 25 november 2009 till och med den 4 december 2009. Handel i Tick-
ets BTa (isin-kod se0003079011) pågår under perioden 25 november 2009 till  
dess att hela eller delar av nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

akTiekapiTal
antalet aktier i Ticket uppgick per den 31 december 2008 till 17 571 180, 
varav Bolaget ägde 812 000 egna aktier. den 1 januari 2009 uppgick anta-
let utestående aktier till 17 571 180 och uppgår den 23 november 2009 till  
17 571 180. samtliga aktier är av samma slag samt är per den 23 november 
2009 fullt betalda. aktierna har ett kvotvärde om 0,50 sek och det regist-
rerade aktiekapitalet uppgår till 8 785 590 sek. samtliga aktier har lika rätt 
till andel i Bolagets tillgångar och vinst. de har även lika rätt till eventuellt 
överskott vid likvidation. vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för 
fulla antalet av honom eller henne ägda eller företrädda aktier utan begräns-
ningar i röstetalet. extra bolagsstämma den 18 november 2009 beslutade om 
en minskning av Bolagets aktiekapital med 406 000 sek genom inlösen av de 
812 000 aktier som innehas av Bolaget.
 
uTspädningseffekTer
styrelsen beslutade den 2 november 2009 om en ökning av Bolagets aktie-
kapital genom en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare av 
högst 16 759 180 aktier till en teckningskurs om 4,00 sek per aktie under för-
utsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande. extra bolags-
stämma den 18 november 2009 godkände styrelsens beslut. aktier som inte 
tecknats med företrädesrätt skall även kunna tecknas av andra än aktieägare. 
den absoluta utspädningseffekt som uppstår för dem som inte tecknar sig 
för nyemissionen uppgår till 16 759 180 aktier. den procentuella utspädnings-
effekt som uppstår för dem som inte tecknar sig för nyemissionen uppgår till 
48,8 (50,0*) procent.

Options- eller konvertibelprogram
inga options- eller konvertibelprogram som kan ge upphov till nya aktier och 
därmed utspädning föreligger.

aktiekaPital och ägarförhållanden

kursuTveckling

2

4

6

8

10

12

NovOktSeptAugustiJuliJuniMajAprilMarsFebJanDecNov

SEK

Senast betalt

2008 2009
NovOktSeptAugustiJuliJuniMajAprilMarsFebJanDecNov

källa: online Trader

*siffran inom parantes avser förhållanden såsom de kommer se ut efter registrering av den minskning av Bolagets
aktiekapital med 406 000 sek genom indragning av 812 000 aktier som extra bolagsstämma beslutade den  
18 november 2009. registreringen förväntas ske i samband med registrering av nyemissionen.
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aktiekaPital och ägarförhållanden 

akTiekapiTaleTs uTveckling

akTiekapiTaleTs uTveckling
under den period som den historiska finansiella informationen i prospektet omfattar  
har mindre än 10 procent av aktierna betalats med andra tillgångar än likvida medel.

År Transaktion
ökning av  

antalet aktier 
ökning av  

aktiekapital (sek)
Totalt  

antal aktier
Totalt  

aktiekapital (sek) kvotvärde (sek)

1992 Bolagets bildande 50 000 5 000 50 000 10,00

1993 nyemission 6 405 64 050 11 405 114 050 10,00

1993 nyemission 3 933 39 330 15 338 153 380 10,00

1994 nyemission 1 088 10 880 16 426 164 260 10,00

1997 Fondemission och split 5:1 2 463 900 4 927 800 2 546 030 5 092 060 2,00

1998 split 2:1 2 546 030 0 5 092 060 5 092 060 1,00

1999 split 2:1 5 092 060 0 10 184 120 5 092 060 0,50

1999 nyemission 1 530 000 765 000 11 714 120 5 857 060 0,50

2000 nyemission 5 857 060 2 928 530 17 571 180 8 785 590 0,50

2009 Förestående nyemission1 16 759 180 8 379 590 34 330 360 17 165 180 0,50

2009 Förestående inlösen av egna aktier2 -812 000 -406 000 33 518 360 16 759 180 0,50
 
1)  styrelsen för Bolaget beslutade den 2 november 2009 att emittera nya aktier, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande.  

Bolagsstämman godkände styrelsens beslut den 18 november 2009. per datumet för detta prospekt har de nya aktierna ännu inte tecknats eller tilldelats.
2) Bolagsstämma beslutade om inlösen av egna aktier den 18 november 2009. inlösen förväntas registreras hos Bolagsverket i samband med registreringen av nyemissionen.

akTieägare och ägarsTrukTur
nedan visas Tickets ägarstruktur per den 30 september 2009 och därefter  
kända förändringar:

aktieägare aktier kapital, röster %

Braganza 5 154 467 29,33%
livförsäkringsaktiebolaget skandia 2 078 092 11,83%
christer Tärnevald (inkl. bolag) 1 126 058 6,41%
clearstream Banking s.a. 340 889 1,94%
Bertil leek 286 952 1,63%
avanza pension 260 928 1,48%
jp morgan chase Bank 212 000 1,21%
lena Böös 200 000 1,14%
lagkraft aB 137 435 0,78%
ramon persson 130 000 0,74%
övriga 6 832 359 38,89%
externa aktieägare 16 759 180 95,38%
Ticket Travel Group aB (publ) 812 000 4,62%
totalt 17 571 180 100,00%
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skaTTeFrÅGor i sveriGe

det följande är en sammanfattning av de skattekonsekvenser som enligt nu 
gällande svensk skattelagstiftning kan uppkomma som en följd av att äga 
aktier samt teckningsrätter i Ticket eller med anledning av erbjudandet att 
teckna aktier i Ticket. sammanfattningen vänder sig till aktieägare samt inne-
havare av teckningsrätter som är obegränsat skattskyldiga i sverige, om inte 
annat sägs. sammanfattningen är inte avsedd att uttömmande behandla alla 
skattefrågor som kan uppkomma i sammanhanget. den behandlar exempel-
vis inte de speciella regler som gäller för aktier som ägs av handelsbolag eller 
innehas som lagertillgång i näringsverksamhet. de särskilda regler som gäller i 
företagssektorn beträffande skattefrihet för kapitalvinster (inklusive avdrags-
förbud vid kapitalförlust) och utdelningar på näringsbetingade andelar1 samt 
näringsbetingade aktiebaserade delägarrätter2 behandlas inte. sammanfatt-
ningen behandlar vidare inte utländska bolag som bedriver verksamhet från 
ett fast driftställe i sverige eller utländska bolag som har varit svenska bolag. 
särskilda skattekonsekvenser som inte är beskrivna kan uppkomma också för 
andra kategorier av aktieägare, såsom exempelvis investmentföretag, investe-
ringsfonder och personer som inte är obegränsat skattskyldiga i sverige. varje 
aktieägare och innehavare av teckningsrätter rekommenderas att inhämta 
råd från skatteexpertis avseende de skattekonsekvenser som kan uppkomma 
till följd av att äga aktier samt teckningsrätter i Ticket eller med anledning av 
erbjudandet att teckna aktier i Ticket, inklusive tillämpligheten och effekten 
av utländska regler och skatteavtal.

BeskaTTning vid avyTTring av akTier i TickeT
Fysiska personer
Fysiska personer och dödsbon beskattas för hela kapitalvinsten i inkomstsla-
get kapital vid försäljning av aktier i Ticket. skatt tas ut med 30 procent av 
kapitalvinsten. kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas som skillnaden 
mellan försäljningspriset efter avdrag för försäljningsutgifter och de avyttrade 
aktiernas omkostnadsbelopp. 

omkostnadsbeloppet för samtliga aktier av samma slag och sort samman-
läggs och beräknas gemensamt med tillämpning av genomsnittsmetoden. 
detta innebär att det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för innehavda 
aktier normalt påverkas om teckningsrätter utnyttjas för att teckna nya aktier 
av samma slag och sort. Betalda och Tecknade aktier (BTa) anses i detta sam-
manhang inte vara av samma slag och sort som aktierna i Ticket förrän beslu-
tet om nyemissionen registrerats. eftersom aktierna är marknadsnoterade 
kan, som ett alternativ till genomsnittsmetoden, istället schablonmetoden 

användas vid beräkningen av omkostnadsbeloppet. denna regel innebär att 
omkostnadsbeloppet får beräknas till 20 procent av försäljningsersättningen 
efter avdrag för försäljningsutgifter. 

kapitalförlust vid försäljning av aktier i Ticket är avdragsgill. sådan förlust 
kan kvittas i sin helhet mot kapitalvinster på marknadsnoterade aktier och 
skattepliktig del av kapitalvinster på onoterade aktier under samma år. kvitt-
ning kan även ske fullt ut mot kapitalvinster på andra marknadsnoterade 
delägarrätter (till exempel teckningsrätter), utom andelar i investeringsfon-
der som innehåller endast svenska fordringsrätter (räntefonder). överskju-
tande förlust är avdragsgill med 70 procent. om det uppkommer underskott 
i inkomstslaget kapital medges reduktion av skatten på inkomst av tjänst 
och näringsverksamhet samt fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. 
sådan skattereduktion medges med 30 procent för underskott som understi-
ger 100 000 sek och med 21 procent för underskott därutöver. underskott 
kan inte sparas till ett senare beskattningsår. 

Aktiebolag
aktiebolag beskattas3 för alla inkomster i inkomstslaget näringsverksamhet. 
skattesatsen är 26,3 procent. Beräkning av kapitalvinst respektive kapitalför-
lust, sker på samma sätt som för fysiska personer enligt vad som angivits ovan. 
avdrag för kapitalförluster på aktier medges bara mot kapitalvinster på aktier 
och andra delägarrätter. sådana kapitalförluster kan även, om vissa villkor är 
uppfyllda, kvittas mot kapitalvinster på aktier och delägarrätter i annat bolag 
inom samma koncern, under förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger 
mellan detta bolag och det bolag som redovisat kapitalförlusten. kapitalför-
luster på aktier och andra delägarrätter, som inte har kunnat utnyttjas ett visst 
beskattningsår, får sparas och dras av mot kapitalvinster på aktier och andra 
delägarrätter under efterföljande beskattningsår utan begränsning i tiden. 

om aktierna i Ticket utgör näringsbetingade andelar gäller särskilda regler.

uTnyTTJande av TeckningsräTT
när teckningsrätter utnyttjas för teckning av nya aktier sker inte någon beskatt-
ning. anskaffningsutgiften för en ny aktie utgörs av teckningskursen. vid avytt-
ring av aktier förvärvade genom utnyttjande av teckningsrätter skall aktieäga-
rens omkostnadsbelopp för samtliga aktier av samma slag och sort samman-
läggas och beräknas med tillämpning av genomsnittsmetoden. eventuell likvid 
som erlagts för de teckningsrätter som utnyttjats för teckning av nya aktier får 
läggas till vid beräkning av omkostnadsbeloppet för de nya aktierna.

1  marknadsnoterade aktier är näringsbetingade om innehavet utgör en kapitaltillgång och det sammanlagda röste-
talet för ägarföretagets samtliga andelar uppgår till minst 10 procent av röstetalet för samtliga aktier i företaget eller 
om innehavet betingas av rörelse som bedrivs av ägarföretaget eller av annat, på visst sätt definierat, närstående 
företag.

2  Teckningsrätter anses utgöra näringsbetingade aktiebaserade delägarrätter om de underliggande aktierna som 
berättigade till teckningsrätterna är näringsbetingade. Teckningsrätter som förvärvas på annat sätt t.ex. genom köp 
kan således aldrig vara näringsbetingade.

3 För beskattningsår som påbörjas före den 1 januari 2009 är skattesatsen 28 procent.
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avyTTring av erhÅllna TeckningsräTTer
Teckningsrätterna kommer att marknadsnoteras. aktieägare som inte vill ut-
nyttja sin företrädesrätt att delta i nyemissionen kan sälja sina teckningsrätter. 
skattepliktig kapitalvinst skall då beräknas. Teckningsrätter som erhållits enligt 
detta erbjudande på grund av aktieinnehav i bolaget anses anskaffade för noll 
kronor. schablonmetoden får inte användas i detta fall. Hela försäljningsintäk-
ten efter avdrag för omkostnader för avyttring skall således tas upp till beskatt-
ning. omkostnadsbeloppet för de ursprungliga stamaktierna påverkas inte. 
om erhållna teckningsrätter utgör näringsbetingade aktiebaserade delägar 
rätter gäller särskilda regler.

avyTTring av förvärvade TeckningsräTTer
en avyttring av teckningsrätter utlöser kapitalvinstbeskattning. om de avytt-
rade teckningsrätterna köpts eller på annat sätt förvärvats mot ersättning 
utgör ersättningen anskaffningsutgiften för dessa. omkostnadsbeloppet för 
teckningsrätterna beräknas enligt genomsnittsmetoden. schablonmetoden 
får användas vid beräkningen av omkostnadsbeloppet för marknadsnoterade 
teckningsrätter förvärvade på detta sätt. 

Beträffande rätten att göra avdrag för kapitalförluster på marknadsnote-
rade teckningsrätter gäller motsvarande regler som för kapitalförluster på 
marknadsnoterade aktier, se ovan under rubriken ”Beskattning vid avyttring 
av aktier i Ticket”. 

förfall av TeckningsräTTer
en teckningsrätt som inte utnyttjas eller säljs utan förfaller anses avyttrad för 
noll kronor. 

BeskaTTning av uTdelning
För fysiska personer och dödsbon beskattas utdelning på aktier i Ticket i 
inkomstslaget kapital med en skattesats om 30 procent. För fysiska perso-
ner och dödsbon innehålls skatten som preliminärskatt av euroclear sweden 

eller – för förvaltarregistrerade aktier – av förvaltaren. För aktiebolag beskat-
tas utdelning i inkomstslaget näringsverksamhet med 26,3 procent4. om 
aktierna i Ticket utgör näringsbetingade andelar gäller särskilda regler. Ticket 
ansvarar för att eventuell källskatt innehålls. 

akTieägare som är BegränsaT skaTTskyldiga 
För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i sverige utgår normalt svensk 
källskatt på all utdelning från noterade svenska aktiebolag. utdelning från 
Ticket är föremål för svensk källskatt om 30 procent5. denna skattesats är 
dock i allmänhet reducerad genom skatteavtal som sverige har med andra 
länder för undvikande av dubbelbeskattning. källskatten innehålls normalt av 
euroclear vid utdelningstillfället. om aktierna är förvaltarregistrerade svarar 
förvaltaren normalt för skatteavdraget. erhållande av teckningsrätter utlöser 
inte skattskyldighet för källskatt. 

aktieägare och innehavare av teckningsrätter som är begränsat skatt-
skyldiga i sverige och som inte bedriver verksamhet från fast driftställe i sve-
rige beskattas normalt inte i sverige för kapitalvinster vid avyttring av aktier 
eller teckningsrätter. aktieägare respektive innehavare av teckningsrätter kan 
dock bli föremål för beskattning i sin hemviststat. enligt en särskild regel kan 
emellertid en fysisk person som är bosatt utanför sverige ändå bli beskattad 
i sverige vid försäljning av svenska aktier och teckningsrätter, om personen 
under det kalenderår då försäljningen sker eller vid något tillfälle under de 
tio närmast föregående kalenderåren varit bosatt i sverige eller stadigvarande 
vistats här. Tillämpligheten av denna regel kan dock i viss mån vara begränsad 
genom skatteavtal som sverige har med andra länder för undvikande av dub-
belbeskattning.

4 För beskattningsår som påbörjats före den 1 januari 2009 är skattesatsen 28 procent.
5   samma kupongskatt gäller vid vissa andra utbetalningar från ett svenskt aktiebolag, exempelvis i samband med 

inlösen av aktier, utskiftning vid bolagets likvidation och återköp av aktier genom ett förvärvserbjudande som har 
riktats till samtliga aktieägare eller samtliga aktier av ett visst slag.
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leGala FrÅGor ocH övriG 
inFormaTion

associaTionsform
Ticket grundades och registrerades hos patent- och registreringsverket (nuva-
rande Bolagsverket) den 27 mars 1992 och har bedrivit verksamhet sedan 
dess. stiftelseurkunden finns tillgänglig hos Bolaget. Från och med den 29 
augusti 1995 har verksamheten bedrivits under firma Ticket Travel Group aB 
(publ). Bolaget är publikt. Ticket etablerades som ett aktiebolag och bedri-
ver verksamheten under denna associationsform, vilken regleras av aktiebo-
lagslagen. Bolagets verksamhet ska vara att i egen regi och genom dotter- 
och intressebolag marknadsföra, arrangera och försälja resor och reserelate-
rade tjänster. Tickets organisationsnummer är 556445-4170. styrelsens säte är 
stockholm län, nacka kommun. Huvudkontorets post- och besöksadress är 
värmdövägen 84, Box 151, se-131 08 nacka, sverige.

sTyrelsens sammansäTTning och arBeTsordning
Mandatperiod
Tickets ordinare styrelseledamöter valdes av Bolagets extra bolagsstämma 
den 16 juni 2009. uppdraget för samtliga styrelseledamöter 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. 

styrelseledamot christel sandahl avled i juni månad efter en kort tids 
sjukdom. med anledning av detta kommer jon risfelt att fram till och med 
nästa årsstämma att adjungeras som rådgivare till styrelsen. jon risfelt är att 
betrakta som en fristående konsult och är alltså inte styrelseledamot i formell 
mening. jon risfelt kommer att under ovan nämnda tidsperiod tillhandahålla 
Tickets styrelse rådgivning när behov finnes och Ticket så efterfrågar.

Arbetsformer
styrelsens arbete följer en fastställd arbetsordning och verkställande direktö-
rens arbete regleras i en särskild instruktion. enligt Tickets bolagsordning ska 
styrelsen bestå av lägst tre och högst sju ledamöter. idag består Tickets sty-
relse av fyra ordinarie ledamöter. Bolagets verkställande direktör är ej styrel-
seledamot. styrelsen skall normalt hålla nio ordinarie styrelsemöten om året, 
varav ett skall vara konstituerande.

Tickets valberedning inför kommande verksamhetsår bildas på så sätt att 
större ägare kontaktas under tredje kvartalet och bildar valberedning. valbe-
redningen ska bestå av en representant för envar av de fyra största aktieägarna 
eller ägarkonstellationerna, jämte Bolagets styrelseordförande. valberedning-
ens arbete utgår från diskussion kring gällande styrelse, dess arbetsformer och 
styrelseutvärdering. valberedningen lämnar förslag till val av styrelseledamö-
ter, arvode till styrelse och revisorer, principer för utseende av valberedning 
samt principer för ersättning till Bolagets ledning i kallelsen till årsstämman. 

med beaktande av styrelsens storlek har styrelsen beslutat att hela styrel-
sen ska utgöra revisionsutskott samt ersättningsutskott och att inga andra 
permanenta utskott ska inrättas. målet för revisionsutskottets arbete är att 

säkerställa att den finansiella rapporteringen är korrekt. målet för ersättnings-
utskottsarbetet är att hantera frågor kring principer, former och villkor för 
ersättning till vd och ledande befattningshavare. 
revisionen sköts av ernst & Young aB. vid årsstämman 2007 utsågs michael 
Forss till huvudansvarig revisor. enligt gällande lag väljs revisorerna för fyra år 
i taget. ernst & Young aB har genom lars Träff varit revisorer i Ticket sedan 
1997 och har därigenom ingående kunskaper om de i Ticketkoncernen ingå-
ende bolagen och dess verksamhet samt komplexitet. Huvudansvarig revisor 
michael Forss har tidigare varit revisorssuppleant i Ticket sedan 2003.

Svensk kod för bolagsstyrning
aktierna i Ticket är noterade på nasdaQ omX stockholm och således är 
svensk kod för bolagsstyrning (koden) obligatorisk för Ticket. Ticket tillämpar 
svensk kod för bolagsstyrning och uppfyller alla delar av kodens regler.

ersäTTning Till sTyrelseledamöTer, vd och övriga ledande 
BefaTTningshavare
samtliga i detta avsnitt angivna ersättningar för 2008 avser perioden 1 januari 
-31 december. Beloppen för 2008 är hämtade från den reviderade årsredovis-
ningen för räkenskapsåret 2008. 

Styrelsearvode
För 2008 utgick arvode till styrelsen om totalt 1 151 Tsek, exklusive sociala 
avgifter. av detta belopp avsåg 450 Tsek arvode till styrelsens ordförande 
mattias imsland och 701 Tsek arvode till övriga ledamöter (stephan ekström 
88 Tsek, palmi Haraldsson 175 Tsek, jan rynning 175 Tsek, dag Tveterås 88 
Tsek, lena Wittbjer 175 Tsek). inga särskilda pensionskostnader har utgått 
för styrelsen.

Bolagets årsstämma beslutade den 16 april 2009 att arvode om 405 Tsek 
ska utgå till styrelsens ordförande och 157,5 Tsek vardera till övriga styrelse-
ledamöter. utöver ordinarie arvode beslutades om en pott om 400 Tsek till 
styrelsen att använda för att ersätta extraordinärt arbete från styrelseleda-
möternas sida intill tiden för nästa årsstämma. som ett led i den kostnads- 
översyn som görs i Ticket kommer styrelsen att avstå från viss del av sina 
arvoden vilket medför en besparing om cirka 100 Tsek för år 2009. styrel-
sen avstår även från att utnyttja cirka 348 Tsek, av potten om 400 Tsek som 
beslutades vid årsstämman att utnyttjas för extraordinärt arbete. Till de sty-
relseledamöter som valdes på årsstämman 2009 och frånträdde innan eller 
i samband med den extra bolagsstämman den 16 juni 2009 har för denna 
period utbetalats arvode om 67,5 Tsek (mattias imsland), 13 Tsek (palmi 
Haraldsson), 26,5 Tsek (lena Wittbjer), 26,5 Tsek (stephan ekström) och  
33,5 Tsek (jan rynning).
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det föreligger inget avtal mellan Ticket och någon styrelseledamot om rätt 
till lön eller pension för styrelseuppdraget utöver styrelsearvodet och det 
föreligger ingen rätt till ersättning om ledamoten – på grund av eget val eller 
på grund av bolagsstämmas beslut – frånträder uppdraget i förtid. 

Ersättningar till verkställande direktören och  
övriga ledande befattningshavare
dag Tveterås tillträdde sin anställning som vd/koncernchef i Ticket den 12 
maj 2009. enligt anställningsavtalet mellan Ticket och dag Tveterås har dag 
Tveterås rätt till en månatlig ersättning om 200 Tsek brutto. under den tid 
dag Tveterås även upprätthåller befattningen som vd för Ticket affärsresor 
aB utgår ett lönetillägg om 50 Tsek brutto per månad. enligt tidigare kon- 
sultavtal hade dag Tveterås rätt till en månatlig ersättning om 220 Tnok. i 
samband med avslutandet av konsultavtalet ska Ticket utge maximalt 440 
Tnok till dag Tveterås samt 220 Tnok för arbete utfört under maj månad.  

lennart käll var vd/koncernchef i Ticket den 1 augusti 2003 – 11 maj 2009. 
lennart käll hade en fast lön uppgående till 289 758 sek per månad, exklusive 
sociala kostnader. lennart källs sista anställningsdag ver den 11 september 
2009 då uppsägningstiden löpte ut. under 2008 erhöll lennart käll en total 
ersättning på 7 639 Tsek inklusive övriga förmåner och pensionsförpliktelser. 

övriga ledande befattningshavare (katarina sjögren petrini, dag Tveterås 
och Thomas Ådén) har under 2008 erhållit 5 215 Tsek i fast lön och arvode, 
exklusive sociala kostnader. ingen bonus erhölls för 2008. Thomas Ådén har 
i sitt anställningsavtal ett sedvanligt konkurrensförbud som gäller under de 
första 12 månaderna efter avslutad anställning. som kompensation för detta 
har Thomas Ådén rätt till ersättning motsvarande skillnaden mellan grund-
lönen hos Ticket vid anställningens upphörande och den eventuellt lägre 
månadsinkomst som därefter förtjänas i ny förvärvsverksamhet. sådan ersätt-
ning ska dock inte överstiga 60 procent av månadsinkomsten från Ticket vid 
anställningens upphörande. katarina sjögren petrini har ett sedvanligt kon-
kurrensförbud som gäller under anställningstiden inklusive uppsägnings-
period. Ticket tecknar årligen sjukvårdsförsäkring för koncernledningen. de 
flesta andra ledande befattningshavare har genom Ticket tillgång till tjänste-
bil. För Ticket och samtliga andra ledande befattningshavare gäller en ömse-
sidig uppsägningstid på mellan 3–6 månader och inga avgångsvederlag utgår. 
pensionsåldern för andra ledande befattningshavare är 65 år. pension utgår 
enligt iTp-planen i sverige. Totalt uppgick de sociala avgifterna till 1 713 Tsek.

pensioner
koncernen har två förmånsbestämda planer för anställda i norge som till-
handahåller ersättningar till anställda när de går i pension. pensionsplanerna 
ger ersättningar som baseras på en viss procentuell andel av lönen. Totalt 
nuvärde av förpliktelser uppgår till 16 646 Tsek. Åtaganden för ålderspension 
och familjepension för tjänstemän i sverige tryggas genom försäkring i alecta 
samt avgiftsbestämda pensionsplaner som bekostas av företagen i koncer-
nen. utöver detta finns så kallade 10-taggarlösningar för anställda med en 
lönenivå över 10 prisbasbelopp. Betalning till dessa planer sker löpande enligt 
reglerna i respektive plan. kostnader för avgiftsbestämda planer i koncernen 
uppgår till 14 087 Tsek. För mer information hänvisas till not 22 i reviderad 
årsredovisning avseende räkenskapsåret 2008 som införlivas genom hänvis-
ning, se sidan 64 i prospektet.

Ersättning till revisor
ernst & Young aB erhöll under 2008 arvoden för revisionsuppdrag uppgå-
ende till 1 162 Tsek och arvoden för övriga uppdrag uppgående till 294 Tsek. 
Totalt uppgick arvoden till ernst & Young aB under 2007 till 2 691 Tsek och 
under 2006 till 2 818 Tsek.

Övrigt
det finns inga avtal som övriga ledande befattningshavare (förutom styrelsen 
och ledande befattningshavare i moderbolaget) har slutit med Ticket eller 
något av dess dotterbolag om förmåner efter det att uppdraget avslutats.

handel och vandel
under de fem senaste åren har ingen styrelseledamot eller ledande befatt-
ningshavare dömts i bedrägerirelaterade mål. utöver vad som anges nedan 
har ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare, under de senaste 
fem åren, varit inblandad i någon konkurs, konkursförvaltning eller tvångslikvi-
dation i egenskap av styrelseledamot eller ledande befattningshavare. utöver 
vad som anges nedan har, under de fem senaste åren, ingen av styrelseledamö-
terna eller någon ledande befattningshavare varit utsatta för officiella anklagel-
ser eller sanktioner av övervakande eller lagstiftande myndigheter (däribland 
godkända yrkessammanslutningar) och ingen av styrelseledamöterna eller de 
ledande befattningshavarna har av dom domstol förbjudits att agera som sty-
relseledamot eller ledande befattningshavare eller på annat satt idka närings-
verksamhet. ingen av styrelseledamöterna har något avtal som berättigar till 
ersättning vid upphörande av uppdraget. 

Thomas Ådén var styrelseledamot i Feelgood sport aB som på egen begä-
ran inledde konkurs den 27 maj 2002. konkursen avslutades den 24 maj 2005. 
Finansdirektör Thomas Ådén dömdes för insiderbrott i svea Hovrätt den  
13 september 2007. Ådén var med anledning av sin befattning som controller 
i Feelgood svenska aB ("Feelgood") en så kallad insider i lagens mening. den 
12 juni 2001 avyttrade Åden aktier i Feelgood på värdepappersmarknaden 
och gjorde härvid en vinst om cirka 27 Tsek. svea Hovrätt bedömde att Ådén 
vid tidpunkten för avyttringen hade tillgång till information om icke offent-
liggjord eller inte allmänt känd omständighet som var ägnad att väsentligt 
påverka Feelgoods aktiekurs och dömde därför Åden för insiderbrott till vill-
korlig dom jämte dagsböter. 

det föreligger inte några familjeband mellan Bolagets styrelseledamöter 
eller ledande befattningshavare.

ingen av Bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör har ingått 
avtal med någon innebärande en begränsning för befattningshavaren att 
överlåta värdepapper i Ticket. 

ingen av Bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör, har träf-
fat någon överenskommelse med större aktieägare, kunder, leverantörer eller 
andra parter enligt vilken överenskommelse befattningshavaren valts in i sty-
relsen i Ticket eller tillträtt sin anställning som verkställande direktör. utö-
ver vad som anges nedan föreligger ingen intressekonflikt mellan någon av 
styrelseledamöternas eller de ledande befattningshavarnas plikter gentemot 
Ticket, deras privata intressen och/eller andra plikter. 

per G Braathen har i egenskap av ägare till Braganza as intressen i malmö 
aviation aB samt sun Hotels ltd och sun Hotels aG vilka har affärsmässiga 
relationer med Bolaget. Göran Grell är anställd av Braganza aB, vars huvud-
ägare Braganza as är huvudägare i Ticket. 

dag Tveterås har tidigare haft affärsmässiga relationer med Ticket då han 
genom saga corporate advisors as har sålt konsulttjänster till Ticket.

av Bolagets medlemmar av förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan är 
det sex personer som har haft ett delägarskap i företag överstigande fem 
procent av aktierna någon gång under de senaste fem åren. information om 
detta återfinns i avsnittet ”styrelse, ledande befattningshavare och revisorer” 
på sidorna 58–62.
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legala frågor och övrig information   

väsenTliga avTal
Tickets del av verksamheten som förmedlar privatresor är såsom distributör 
av resor beroende av en stor mängd leverantörsavtal med reseproducenter 
och researrangörer. dessa leverantörsavtal omfattar vanligen en period om 
mellan ett och tre år reglerar samarbetets omfattning samt villkor och ersätt-
ningsnivåer. styrelsens bedömning är att dessa avtal tillsammans är väsentliga 
men att inget enskilt avtal för sig har någon stor betydelse för Tickets lönsam-
het och finansiella ställning. 

Tickets del av verksamheten som förmedlar affärsresor tecknar avtal med 
företag och organisationer. Ticket innehar ett stort antal kundavtal med 
varierande kundvolymer. Ticket affärsresors tio största kundavtal motsvarar 
cirka 63 procent av Ticket affärsresors försäljning. kundavtalen är vanligtvis 
fleråriga och tecknas med möjlighet till förlängning. Genomsnittlig tid för en 
kundrelation bedöms till mellan 5-10 år. styrelsens bedömning är att dessa 
avtal tillsammans är väsentliga men att inget enskilt avtal för sig har någon 
stor betydelse för Tickets lönsamhet och finansiella ställning.

TransakTioner med närsTÅende
Bolagets transaktioner med närstående utgörs av: 

Närståenderelation med nuvarande huvudägare
Ticket har genom sina dotterföretag en närståenderelation med sin huvud-
ägare sedan maj 2009 Braganza as som direkt eller indirekt har ett bestäm-
mande inflytande över malmö aviation aB och sun Hotels.

Närståenderelation med tidigare huvudägare 
koncernen har genom sina dotterföretag haft närståenderelationer med sin 
tidigare huvudägare, Fons eignarhaldsfélag i konkurs, som till och med den 17 
maj 2009 ägde cirka 29,26 procent av Bolagets aktier. Fons eignarhaldsfélag i 
konkurs är ett isländskt holdingbolag som ägdes av palmi Haraldsson. Företa-
gets huvudfokus ligger på flyg- och reserelaterade verksamheter inom skandi-
navien och norra europa. Fons eignarhaldsfélag i konkurs äger direkt eller indi-
rekt följande bolag, iceland express ehf (100 procent), astreus limited (100 
procent), Hekla Travel a/s (100 procent) och sterling a/s fram till hösten 2008. 

Transaktioner med tidigare huvudägares dotterföretag
Tickets dotterföretag, har närståendetransaktioner genom boknings- och 
reservationstjänster av flygbiljetter och förmedling av resor. Förmedlad för-
säljning under året till närstående till tidigare huvudägares dotterföretag har 
uppgått enligt följande:
 

Tsek 2008 2007 2006

Förmedlad försäljning 33 259 35 288 45 410

Transaktioner med närstående är prissatta på marknadsmässiga villkor. 

Transaktioner med nyckelpersoner i ledande ställning
under år 2009 har styrelseledamöterna jan rynning och lena Wittbjer erhål-
lit ersättning för arvoden utöver ordinarie styrelsearvode om 52 Tsek respek-

tive 95 Tsek. arbetet har varit hänförligt till avtals- och finansieringsfrågor. 
under åren 2006-2008 har ersättning för utförda konsulttjänster fakturerats 
från vd/koncernchef dag Tveterås närstående företag. vd/koncernchefen 
var själv verksam i konsultföretaget. konsulttjänsterna har utgjorts av mana-
gementtjänster såsom vd för Ticket affärsresor och arbeten inom prospekt- 
och förvärvsfrågor. Fakturerat belopp har uppgått till:

koncernen moderbolaget
Tsek 2008 2007 2006 2008 2007 2006

dag Tveterås 3 190 2 063 683 439 439 683

Transaktioner med närstående är prissatta på marknadsmässiga villkor. dag 
äger 6 000 aktier i moderbolaget. övriga löner och ersättningar utbetalda till 
nyckelpersoner i ledande ställning framgår av not 7 i årsredovisningen för 2008.

Närståenderelationer i moderbolaget
moderbolaget har närståenderelationer med sina dotterföretag. 

Tsek 2008 2007 2006

Försäljning till dotterföretag 10 500 41 975 45 415

Fordring på koncernföretag 19 603 2 2

skulder till koncernföretag 7 271 143 347 155 825

Transaktioner med närstående är prissatta på marknadsmässiga villkor. 

försäkringssiTuaTion
Ticket har valt att hålla en gemensam och god försäkringsprofil verksamheten 
i samtliga länder och dotterbolag. Bolagets lokaler och inventarier är försäk-
rade i enlighet med gällande praxis, och styrelsen omfattas av en styrelseför-
säkring. det är styrelsens uppfattning att försäkringsskyddet i rimlig omfatt-
ning ska täcka de risker som kan vara förknippade med verksamheten.

Bolagets styrelse anser att Tickets försäkringsskydd är tillfredsställande.

TvisTer
Ticket affärsresor aB och Ticket Business Travel aB (”Ticket affärsresor”) har 
i juni 2006 ingivit en stämningsansökan mot säkra Försäkringsmäklare 1 kB 
(”säkra”) till stockholms Tingsrätt. Tvisten rör ansvar för den förmedling av 
tjänstepensionsförsäkringar som en av säkras försäkringsmäklare bistått Ticket 
affärsresor med. Ticket affärsresors yrkande uppgår till 19,3 msek och ”säkra” 
har bestridit detta krav. Ticket affärsresor har även till stockholm Tingsrätt 
ingivit en stämning mot länsförsäkringar sak Försäkringsaktiebolag (”länsför-
säkringar”), med vilket bolag säkra har tecknat ansvarsförsäkring, under åbe-
ropande av så kallad direktkravsrätt. ”säkra” har därefter också ingivit en stäm-
ningsansökan mot ”länsförsäkringar”. alla tre målen handläggs gemensamt. 

i övrigt har Ticket-koncernen inte varit part i några rättsliga förfaranden 
eller skiljeförfaranden (inklusive ännu icke avgjorda ärenden eller sådana som 
emittenten är medveten om kan uppkomma) under de senaste tolv måna-
derna, och som nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekter på Bola-
gets eller koncernens finansiella ställning eller lönsamhet.
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Tilläggsköpeskilling
Ticket förvärvade samtliga aktier i Ticket Business Travel aB (med dåvarande 
firma mZ Holding aB) den 13 december 2006. köpeskillingen beräknades 
exklusive förvärvskostnader för aktierna uppgick till maximalt 75 msek, varav 
58 msek betaldes kontant vid tillträdet samt samt maximalt 17 msek skulle 
utbetalas som tilläggsköpeskilling vid senare tillfälle. av tilläggsköpeskillingen 
har 7 msek utbetalts under 2007. resterande del av tilläggsköpeskillingen, 10 
msek, är beroende utfallet i den pågående tvist med säkra som beskrivs ovan.
 
milJöpÅverkan
Ticket arbetar aktivt med miljöfrågor, med det övergripande målet att mini-
mera Bolagets och verksamhetens miljöpåverkan. 

akTieägaravTal
det föreligger såvitt styrelsen för Ticket känner till inget aktieägaravtal mellan 
aktieägarna i Ticket. 

immaTeriella TillgÅngar
de immateriella anläggningstillgångarna i Bolagets balansräkning utgörs 
främst av goodwill. Goodwill värderas till anskaffningsvärde minus eventuella 
ackumulerade nedskrivningar. Goodwill fördelas till kassagenererande enhe-
ter och prövas minst årligen för nedskrivningsbehov.

garanTiuTfäsTelser
Ticket måste ställa så kallade resegarantier för paketresor och paketreselik-
nande resor till kammarkollegiet i sverige, resegarantifonden i norge och 
konsumentverket i Finland. resegarantierna avser garantier som ska skydda 
resenärer då resan ställs in eller avbryts. 

koncernens försäljning är i övrigt ej förknippad med någon form av garanti- 
åtagande från i koncernen ingående bolag utom vad som är normalt före-
kommande.

principer för inTernprissäTTning
inom koncernen förekommer internfakturering i form av management fee till 
affärsområden samt allokering av gemensamma kostnader inom affärsområ-
den. detta sker till marknadsmässiga priser som moderbolaget fakturerat till 
dotterbolagen.

finansiell och Juridisk rÅdgivning i samBand  
med nyemissionen
HQ Bank aB, norrlandsgatan 15, se-103 71 sTockHolm, sverige har i upp-
drag att placera nyemissionen enligt principen om ”bästa möjliga utförande”. 
Gernandt & danielsson advokatbyrå kB är juridisk rådgivare i samband med 
nyemissionen. varken HQ Bank aB eller Gernandt & danielsson advokat-
byrå kB har några ekonomiska eller andra relevanta intressen i emissionen 
eller Bolaget. 

emissionskosTnader
Totala emissionskostnader avseende finansiell och legal rådgivning samt tryck 
och distribution beräknas vid full teckning att uppgå till cirka 3,6 msek varav 
det totala beloppet för placeringsprovisioner beräknas uppgå till maximalt 
2,0 msek.
 
TeckningsförBindelser
Tickets två största aktieägare, Braganza as och livförsäkringsaktiebolaget 
skandia har förbundit sig att teckna sina andelar av emissionen, vilket mot-
svarar cirka 43,2 procent eller cirka 28,9 msek av nyemissionen.

övrigT
det har inte förekommit offentliga uppköpserbjudanden avseende Tickets 
aktier under det innevarande eller föregående räkenskapsår.

handlingar som hÅlls Tillgängliga för  
inspekTion med mera
kopior av alla rapporter, brev, bolagsordning och stiftelseurkund, historisk 
finansiell information, värderingar eller utlåtanden som utfärdats av sakkunnig  
på Bolagets begäran och som till någon del ingår eller hänvisas till i prospek-
tet, den historiska finansiella information som föreligger för Bolaget och alla 
dess dotterbolag för de två senaste räkenskapsåren före offentliggörandet 
av prospektet kan under prospektets giltighetstid granskas i pappersform på 
Tickets huvudkontor, adress värmdövägen 84, se-131 08 nacka, sverige, på 
vardagar under ordinarie kontorstid. reviderade koncernräkenskaper för åren 
2006-2008 samt detta prospekt kommer även att finnas tillgängligt på Bola-
gets hemsida www.ticket.se. 
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göran grell
ordförande. Född 1965.
civilekonom. styrelseledamot  
sedan 2009.

Göran Grell är investment director i 
Braganza aB. Han har tidigare bland 
annat varit vd och koncernchef för 
2entertain aB (publ) och resia Tra-
vel Group aB.

aktier i Ticket: 100

kontorsadress: 
värmdövägen 84, Box 151
se-131 08 nacka
sverige

per g BraaThen
ledamot. Född 1960.
master in Business & adminis-
tration, london. styrelseledamot 
sedan 2009.

per G Braathen är styrelseordförande 
i Braganza as. Han har tidigare bland 
annat varit vd för  malmö aviation, 
researrangören always, saga solreiser 
och Tjäreborg.

aktier i Ticket: 5 154 467 (via bolag)

kontorsadress: 
värmdövägen 84, Box 151
se-131 08 nacka
sverige

märTha Josefsson
ledamot. Född 1947.
Fil kand i nationalekonomi. styrelse-
ledamot sedan 2009.

märtha josefsson är fristående kon-
sult. Hon har tidigare bland annat 
varit investeringschef för dnB asset 
management och vd för carlsson 
investment management aB.

aktier i Ticket: 100 000

kontorsadress: 
värmdövägen 84, Box 151
se-131 08 nacka
sverige

kia orBack peTTersson
ledamot. Född 1959. 
civilekonom. styrelseledamot sedan 
2009.

kia orback pettersson är partner i 
konceptverkstan. Hon har tidigare 
bland annat varit marknadsdirektör 
på dn, vd sturegallerian och vvd 
Guldfynd/Hallbergs.

aktier i Ticket: inga

kontorsadress: 
värmdövägen 84, Box 151
se-131 08 nacka
sverige

linda holmsTedT
ledamot. Facklig förtroendevald 
arbetstagarrepresentant.
Född 1978.
utbildning inom Turistakademin, 
söderköping samt Travel academy, 
Göteborg.
styrelseledamot sedan 2009. 

aktier i Ticket: inga

kontorsadress:  
värmdövägen 84, Box 151
se-131 08 nacka
sverige

eWa rymBacka
ledamot. Facklig förtroendevald 
arbetstagarrepresentant.
Född 1974.
Gymnasieexamen samt vidareut-
bildning som resesäljare.
styrelseledamot sedan 2009. 

aktier i Ticket: 20

kontorsadress:  
värmdövägen 84, Box 151
se-131 08 nacka
sverige

styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter. dessa ledamöter 
utses årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. För 
granskning av Bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verk-
ställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer med eller utan 

sTyrelse

sTYrelse, ledande  
BeFaTTninGsHavare ocH revisorer

 stYrelse, ledande Befattningshavare och revisorer

suppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag. nedan redovisas 
information angående nuvarande och tidigare styrelseuppdrag med mera, 
åtminstone för de senaste fem åren, för medlemmar av Tickets förvaltnings-, 
lednings- och kontrollorgan. För mer information se avsnittet ”Handel och 
vandel” på sidan 55.
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 stYrelse, ledande Befattningshavare och revisorer

dag TveTerÅs
vd och koncernchef för Ticket  
Travel Group (publ) sedan 2009 
samt vd för Ticket affärsresor  
norden sedan 2007. Född 1955. 
civilekonom. 
dag Tveterås har tidigare bland 
annat varit vd/koncernchef för 
Ticket Travel Group aB, vd för a/s 
aircontactgruppen, vd för Bennet 
reisebureau och chef inom ama-
deus Global Travel distribution.

aktier i Ticket: 16 599

kontorsadress:
värmdövägen 84, Box 151
se-131 08 nacka
sverige

Thomas Ådén
Finansdirektör i Ticket Travel Group 
aB (publ) sedan 2006 samt cFo för 
Ticket affärsresor norden sedan 
2009. Född 1964. civilekonom. 
Thomas Ådén har tidigare bland 
annat varit ekonomikonsult med 
uppdrag för resources Global pro-
fessionals sweden, ekonomi- och 
finanschef och tf vd för Feelgood 
svenska aB (publ) samt revisoras-
sistent på osborne johnssons revi-
sionsbyrå aB.

aktier i Ticket: 10 000

kontorsadress:  
värmdövägen 84, Box 151
se-131 08 nacka
sverige

kaTarina sJögren peTrini
vd för Ticket privatresor aB sedan 
2003 och vd för Ticket privatresor 
norden sedan 2008. Född 1964.
civilekonom. 
katarina sjögren petrini har tidi-
gare bland annat varit direktör för 
Finans, iT och internet i Ticket Tra-
vel Group aB (publ) samt control-
ler och redovisningschef för kuwait 
petroleum aB. 

aktier i Ticket: 19 000

kontorsadress:  
värmdövägen 84, Box 151
se-131 08 nacka
sverige

ernsT & young aB 
Huvudansvarig revisor, michael Forss, 
auktoriserad revisor. ernst & Young 
aB. revisor i Ticket sedan 2007. 
Född 1962.

aktier i Ticket: inga

Yrkessammanslutning: Far srs
aktuellt förordnande löper ut i sam-
band med årsstämman 2011.
Har haft den berörda posten sedan 
november 2007.

ledande BefaTTningshavare revisor 
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nuvarande uppdrag samT uppdrag avsluTade inom de 
senasTe fem Åren.

Göran Grell

Bolagsnamn Funktion kommentar

avslutade uppdrag

krall entertainment aB vd, oF

nöjespatrullen showrestaurang aB vd, oF

Broadwest aB vd, oF

2entertain sverige aB vd, oF

BrTHn Training aB oF

oscarsteatern aB le

svenska resebyråföreningen service aB le

Braathens Technical aB le

Tranpenad aB le

Going places i sverige aB su

aktuella uppdrag

arken Zoo aB oF

Ticket Travel Group aB (publ) oF

arken detaljhandel aB oF

dragster kommunikation aB le

2entertain aB le

Gekås i ullared aB le

Bollhuset aB le

escape Travel sweden aB le

de Thegerström aB le

Tomego aB su

snickerigruppen i Göteborg aB su

GG innovationskonsult in

per G BraaTHen

Bolagsnamn Funktion kommentar

avslutade uppdrag

chat noir as oF

Firmament as le

2entertain aB le

dyreparken utvikling as le

aktuella uppdrag

Braganza as oF

Braganza aB oF

Braathens aviation aB oF

Braathens Group aB oF

BrTHn aviation aB oF

Braganza ii aB oF

europareiser as/stay.com oF

escape Travel oF

sunHotels ltd oF

arken Zoo aB le

malmö aviation aB le

scandic Hotels aB le

scandic Hotels Holding aB le

Ticket Travel Group aB (publ) le

Transwede airways aB le

arken detaljhandel aB le

Qidnax Holding aB le

Braathens Technical aB su

BrTHn Travel aB su

BrTHn iT solutions aB su

linda HolmsTedT

Bolagsnamn Funktion kommentar

avslutade uppdrag

aktuella uppdrag

Ticket Travel Group aB (publ) le, a

unionenklubben Ticket le

märTHa joseFsson

Bolagsnamn Funktion kommentar

avslutade uppdrag

Telelogic aB le

ledstiernan aB le

anoto Group aB le

aB uppsala nya Tidning le

Tdc nordic aB le

aktuella uppdrag

svenska lärarfonder aB oF

egahult invest aB le, vd

Fabege aB le

luxonen sa le

investment aB öresund le

opus prodox aB (publ) le

Ticket Travel Group ab (publ) le

andra ap-fonden le

skandia Fonder aB le

m. josefsson konsult aB le

kia orBack peTTersson

Bolagsnamn Funktion kommentar

avslutade uppdrag

aB swedcarrier le Fusion avslutad 2009-04-21

apoteket aB (publ) le

etac aB le

ramundbergets alpina aB le

Boob design aB le

apoteket international aB le

Theia aB le

konceptverkstan aB su Fusion avslutad 2009-04-01

petterslott aB su Fusion avslutad 2006-04-21

aktuella uppdrag

svefa aB oF

svefa Holding aB oF

ponderus invest aB oF

Hemtex aB le

Tengbomgruppen aB le Fusion pågår

Ticket Travel Group ab (publ) le

Forsen projekt aB le

jernhusen aB le

Tengbomgruppen intressenter aB le

 stYrelse, ledande Befattningshavare och revisorer
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styrelsekollegiet aktiva Försäkringsråd- 
givare ek. för.

le

adara aB le

pettetslott aB su

aB starrhammar su

octanorm nordic aB su

k. orback komp in

eWa rYmBacka

Bolagsnamn Funktion kommentar

avslutade uppdrag

aktuella uppdrag

Ticket Travel Group aB (publ) le, a

unionenklubben Ticket le

daG TveTerÅs

Bolagsnamn Funktion kommentar

avslutade uppdrag

inova Holding aB le

crk i linköping aB le Fusion avslutad 2007-12-18

mZ Travel i kista aB le Fusion avslutad 2007-12-07

aktuella uppdrag

saga corporate advisors as oF

net Trans as le

Ticket Business Travel aB le, vd

Ticket Travel Group aB (publ) evd

Ticket privatresor aB oF

Ticket affärsresor aB vd, le

Ticket lesiure Travel aB oF

Ticket solna aB vd, le

mr. Travel oy ab le, oF

Ticket Feriereiser as le, oF

Ticket Forretningsrejser aps le, oF

Ticket Forretningsreiser as le, oF

kaTarina sjöGren peTrini

Bolagsnamn Funktion kommentar

avslutade uppdrag

dreamticket aB oF

Ticket Travel Group aB (publ) vvd

aktuella uppdrag

Ticket privatresor aB le, vd

Ticket leisure Travel aB le, vd

Ticket affärsresor aB le

Ticket solna aB le

Ticket Business Travel aB le

svenska resebyråföreningens service aB le

Ticket Forretningsreiser as le

mr. Travel oy ab le

Ticket Forretningsrejser aps le

Ticket Feriereiser as le

svenska resebyråföreningen (srF) le

THomas ÅdÉn

Bolagsnamn Funktion kommentar

avslutade uppdrag

östermalmshälsan aB le

Feelgood Hälsoprofilcentrum aB le Fusion avslutad 2005-04-25

Heimdal Företag aB le Fusion avslutad 2005-04-28

Företagsmedicin i linköping aB le Fusion avslutad 2005-04-28

Feelgood norr aB le Fusion avslutad 2005-04-25

Feelgood Helsingborg aB le Fusion avslutad 2005-04-28

Feelgood Företagshälsovård aB le

Feelgood Grafomedia Hälsan aB le Fusion avslutad 2005-04-28

vänersborgshälsan aB le Fusion avslutad 2005-04-28

Feelgood väst aB le

västa Götalandshälsan aB le Fusion avslutad 2005-04-28

Feelgood ekoxen aB le Fusion avslutad 2005-04-25

Hamn- och rederihälsan i Göteborg aB le Fusion avslutad 2005-04-28

Feelgood sjukvård aB le

Feelgood mitt aB le Fusion avslutad 2005-04-28

Feelgood education aB le Fusion avslutad 2005-04-28

länshälsan skåne aB le

Fin Fysik sverige aB le Fusion avslutad 2005-04-28

kungsbacka Hälsan aB le Fusion avslutad 2005-04-28

Feelgood östermalmshälsan aB le Fusion avslutad 2005-04-28

Feelgood skövde aB le

Feelgood öst aB le Fusion avslutad 2005-04-28

Feelgood västerås aB le

Transporthälsan malmöregionen aB le

Hagabadet aB le

Feelgood equipment aB le

Feelgood Täby aB le

Feelgood syd aB le Fusion avslutad 2005-04-28

Feelgood nybrogatan aB le

storgatans Företagshälsovård i linköping aB le Fusion avslutad 2005-04-28

Helheten aB le

Feelgood östergötland aB le

nolahälsan i alingsås aB le Fusion avslutad 2005-04-28

sundsvallhälsan FHv Holding aB le Fusion avslutad 2005-04-28

vårdkompaniet i stockholm aB le

Feelgood Göteborgshälsan aB le Fusion avslutad 2005-04-28

inova Travel aB su

inova Holding aB su

crk i linköping aB su Fusion avslutad 2007-12-18

mZ Travel i kista aB su Fusion avslutad 2007-12-07

Feelgood vitea aB su

aktuella uppdrag

r11 resources aB le, vd

Ticket privatresor aB le

Ticket affärsresor aB le

Ticket solna aB le

Ticket Business Travel aB le

Ticket leisure Travel aB le

mr. Travel oy ab le

Ticket Feriereiser as le

Ticket Forretningsrejser aps le

Ticket Forretningsreiser as le

 stYrelse, ledande Befattningshavare och revisorer
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 stYrelse, ledande Befattningshavare och revisorer

förklaringar
evd extern verkställande direktör (ej styrelseledamot)
vd verkställande direktör
vvd vice verkställande direktör
le styrelseledamot
oF ordförande
su styrelsesuppleant
in innehavare
a arbetstagarrepresentant

delägarskap
av Bolagets medlemmar av förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan är  
det sex personer som har haft ett delägarskap i ett företag överstigande  
fem procent av aktierna någon gång under de senaste fem åren.

Göran Grell
resia Travel Group aB
Bollhuset aB
dragster kommunikation aB
caribia aB (nuvarande escape Travel aB)
GG innovationskonsult (enskild firma)

per G BraaTHen
Braconda as
Bramora as
Braganza as (med dotterbolag, exempelvis Braganza aB och  
Ticket Travel Group aB (publ)

märTa joseFsson
m.josefsson konsult aB
egahult invest aB

kia orBack peTTersson
konceptverkstan aB

daG TveTerÅs
saga corporate advisors as

THomas ÅdÈn
r11 resources aB
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Bolagsordning 

BolaGsordninG
2006-04-06

Ticket Travel Group aB (publ)

organisationsnummer: 556445-4170

§1. firma
Bolagets firma är Ticket Travel Group aB (publ).

§2. sTyrelsens säTe
Bolagets styrelse skall ha sitt säte i nacka kommun.

§3. verksamheT
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att i egen regi och genom dotter- 
och intressebolag marknadsföra, arrangera och försälja resor och reserelate-
rade tjänster.

§4. akTiekapiTal
aktiekapitalet skall utgöra lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000  
kronor.

§5. anTal akTier
antalet aktier skall vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000. alla aktier har 
lika rätt. 

§6. sTyrelse
styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter. dessa ledamöter 
utses årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§7. revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer med eller 
utan suppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag.

§8. kallelse med mera
kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där 
fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidi-
gast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. kallelse till annan extra 
bolagsstämma skall ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. 

kallelse skall ske genom annonsering i post och inrikes Tidningar samt i 
svenska dagbladet. i vissa i 7 kap 23 § aktiebolagslagen (2005:551) angivna fall 
skall kallelse dessutom skickas med post till varje aktieägare vars postadress 
är känd för bolaget. 

För att få deltaga i bolagsstämman skall aktieägare dels vara upptagen i 
utskrift eller annan framställan av hela aktieboken avseende förhållandena 

fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast kl 15:00 den 
dag som anges i kallelsen till stämman. sistnämnda dag får inte vara söndag, 
annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och 
inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. 

För att aktieägare skall få medföra högst två biträden på bolagsstämman 
måste aktieägaren anmäla antalet biträden till bolaget på sätt och tid som 
anges i föregående stycke rörande aktieägarens egen anmälningsplikt.

§9. BolagssTämma
Bolagsstämma skall hållas i nacka kommun eller stockholms kommun.
Bolagsstämma öppnas av styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill 
utser. Årsstämma skall hålla en gång årligen inom sex månader efter räken-
skapsårets utgång. 

på årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling: 
1. val av ordförande vid stämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. godkännande av framlagd dagordning;
4. val av en eller två justeringsmän;
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6.  framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse samt i förekom-

mande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. beslut om
  a)  fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresul-

taträkning och koncernbalansräkning,
  b)  dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den faststäl-

lande balansräkningen,
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
8.  fastställande av arvoden åt styrelseledamöter, revisorer och revisorssupp-

leanter.
9.  val av styrelseledamöter samt i förekommande fall revisorer och revisors-

suppleanter eller registrerat revisionsbolag;
10.  annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller 

bolagsordningen.

§10. räkenskapsÅr
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§11. avsTämmningsförBehÅll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen 
(1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
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HandlinGar inFörlivade 
Genom HänvisninG

 handlingar införlivade genom hänvisning

detta prospekt består av, utöver föreliggande dokument, följande handlingar 
som härmed införlivas genom hänvisning:

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 inklusive revisionsberättelse
Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 inklusive revisionsberättelse
Årsredovisning för räkenskapsåret 2008 inklusive revisionsberättelse

samtliga ovanstående handlingar kommer under prospektets giltighetstid att 
finnas tillgängliga i elektronisk format på Bolagets hemsida, www.ticket.se.
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definitioner och adresser

deFiniTioner ocH
adresser

definiTioner
TickeT eller BolageT  
Ticket Travel Group aB (publ) (organisationsnummer 556445-4170)

hQ Bank 
HQ Bank aB

nyemissionen 
 såsom definierat i avsnittet "sammanfattning" på sidan 4

prospekTeT  
såsom definierat under ”viktig information” på sidan 2

euroclear 
euroclear sweden aB (tidigare vpc aB)

valuTaförkorTningar

sek 
svenska kronor

Tsek 
Tusental svenska kronor

msek 
miljoner svenska kronor
 
Tnok
Tusental norska kronor

adresser
Ticket Travel Group aB (publ)
värmdövägen 84, Box 151
se-131 08 nacka
sverige
Telefon: +46 (0) 8 702 66 00
e-mail: ticket@ticket.se 
www.ticket.se

finansiell rÅdgivare i nyemissionen
HQ Bank aB
norrlandsgatan 15
se-103 71 sTockHolm
sverige
Telefon: +46 (0) 8 696 17 00
Telefax: +46 (0) 8 696 17 05
www.hq.se

Juridisk rÅdgivare i nyemissionen
Gernandt & danielsson advokatbyrå kB
Hamngatan 2, Box 5747
se-114 87 sTockHolm
sverige

revisorer
ernst & Young aB
jakobsbergsgatan 24
se-103 99 sTockHolm
sverige
Telefon: +46 (0) 8 520 590 00
Telefax: +46 (0) 8 520 588 00
www.ey.com
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