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Med ”KIAB”, ”Bolaget” eller ”Kopparberg Invest” avses Kopparberg Invest AB (publ) 
med organisationsnummer 556625-5153. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars medverkan 

förutsätter ytterligare prospekt, registrerings - eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Det 
åligger envar att iaktta sådana begränsningar enligt lagar och regler utanför Sverige. 

 
Investerarmemorandumet får inte distribueras till eller inom land, bland annat USA, Kanada och Japan, 

där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärd enligt föregående stycke eller strider mot lagar och 
regler i sådant land. Erbjudandet att teckna aktier i KIAB rymmer risker såsom att det satsade kapitalet 

helt eller delvis kan gå förlorat. 

Varje investerare måste bilda sig en egen uppfattning om KIABs möjligheter och risker.

 

Frågor besvaras av VD Anna-May Wester. Tel 0580 - 423 50 
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Sammanfattning

Den följande sammanfattningen skall ses som en introduktion till memorandumet och innehåller inte 
nödvändigtvis all information som kan vara av betydelse för att fatta ett investeringsbeslut i samband med 
den föreliggande emission i Kopparberg Invest AB (publ). Varje beslut om att delta i emissionen måste 
därför baseras på en bedömning av memorandumet i dess helhet. Civilrättsligt ansvar för de personer som 
lagt fram sammanfattningen kan utkrävas endast om den är vilseledande, felaktig eller oförenlig med  
de övriga delarna i memorandumet. 
 
En investerare som väcker talan i domstol med anledning av uppgifterna i detta memorandum kan bli 
tvungen att svara för kostnaderna för dess översättning. 

Information om Erbjudandet 
Syftet med emissionen är att dels att ta in ytterligare kapital för att utöka våra tjänster inom konceptet, att 
förvärva en betydande andel i ett bolag inom kapitalförvaltning och corporate finance samt att sprida 
ägandet inför listning.   

Villkor i sammandrag 
Emissionsbelopp Högst 2 100 000 kronor 

Aktiepost 7 000,00 kronor 

Teckningskurs 7,00 kronor per aktie serie B 

Teckningstid 6-20 december 2010 

För ytterligare information, se avsnittet ”villkor och anvisningar” nedan. 

Kopparberg Invest AB i korthet 
Det unika med KIAB är att det utöver traditionella investeringar finns en klart uttalad ambition att KIABs 
portfölj skall innehålla bolag som förstärker vår servicegrad gentemot de övriga investeringsobjekten. I 
detta koncept ingår bolag som Aqurat Fondkommission AB, För Närvarande Reklam AB och inom kort 
ett bolag som är verksamt inom kapitalförvaltning och corporate finance  

Större innehav är Biometron International AB och Maxpeak AB (publ).   
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Affärsidè 
Initialt var affärsidén att fokusera på mindre bolag som befinner sig i ett mycket tidigt stadium, en 
medveten strategi med högre risk och större avkastningspotential. 

KIAB har främst investeringar där vi tillsammans med andra ägare är huvudägare men kan även göra 
mindre investeringar i bolag där vi är passiva ägare.  

Strategin har alltmer förändrats och fokus är nu på att vara delägare i bolag som kan tillhandahålla 
servicetjänster åt andra bolag, vi har funnit att det finns en stor efterfrågan på denna typ av tjänster. Idag 
finns Aqurat Fondkommission AB (emissionsinstitut), För Närvarande Reklam AB (reklambyrå) och 
inom kort ett bolag som är verksamt inom kapitalförvaltning och corporate finance. Konceptet innebär att 
KIAB har möjlighet att öka intjäningsförmågan. 

KIAB har nu genomfört sin första exit då vårat konceptbolag Kopparberg Finans avyttrats till en 
internationell aktör, Bibby Financial Services Group. Bibby Financial Services Group är fjärde största 
leverantör av factoringtjänster i Storbritannien- ett enastående resultat för ett företag som inte är bankägt. 
De ägs av Bibby Line Group, ett 200 år gammalt familjeföretag. 

Bibby Financial Services har under de senaste åren etablerat verksamhet i USA, Polen, Australien, 
Frankrike, Kanada, Irland, Indien, Tyskland, Tjeckien, Slovakien och Hong Kong. 
Med sin internationella styrka samt sin innovativa affärsmodell kommer de att tillföra svenska marknaden 
något helt nytt. 

Även om Kopparberg Finans fått ny ägare har ”banden” inte klippts av mellan KIAB och Kopparberg 
Finans/Bibby Financial Services. KIABs VD Anna-May Wester kommer att kvarstå som ledamot i 
Kopparberg Finans/Bibby Financial Service styrelse. I stället ges KIAB möjlighet att tillsammans med 
Bibby Financial Services utöka sitt utbud av hjälpfunktioner till bolag som söker finansiell hjälp från ”ax 
till limpa” 

Sammantaget innebär ovanstående att KIAB ges mycket goda förutsättningar att bli en attraktiv 
samarbetspartner i ett bolags olika utvecklingsstadier. 

Marknad och marknadspotential 
Marknaden för mindre bolag bedöms vara stor. Här kan vi med vårat ”koncept” vara en mycket attraktiv 
aktör för bolag som befinner sig i tidiga skeden. 

Målgrupper 
De bolag som vi investerar i skall ha en bevisad marknad, men kan befinna sig i det tidiga skedet. 

Bemyndigande 
Styrelsen i KIAB har med stöd av bemyndigande från årsstämma 2010-06-30 beslutat om föreliggande 
emission om högst 2 100 000 kronor. 
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Finansinspektionens godkännande 
Memorandumet har inte granskats och registrerats av Finansinspektionen då emissionsbeloppet inte 
kommer att överstiga 1 000 000 euro, vilket är gränsen för undantag från kravet på godkänt prospekt 
enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. 

Styrelsen och ledande befattningshavare 

Johan Svärd  Styrelseordförande 
Åke Zetterberg  Styrelseledamot 
Anna-May Wester Styrelseledamot och VD 
 
Revisor 
Anette Särnholm, godkänd revisor och auktoriserad redovisningskonsult, Grant Thornton, Örebro 
Vald 2010. 
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Finansiell information ett sammandrag
Nedan presenteras KIABs finansiella utveckling i sammandrag 2010-10-31—2008-12-31 

Resultaträkning (tkr) 2010-10-31 2009-12-31 2008-12-31 

Omsättning 1 996 2 323 1 787 

Övriga intäkter 118 140 165 

Rörelsens kostnader - 2 735 -3 988 -4 310 

Rörelseresultat - 621 -1 525 -2 358 

Finansnetto 1 656 -2 930* 2 586 

Årets/periodens resultat 1 035 -4 455 228 
 

Balansräkning. (tkr) 2010-10-31 2009-12-31 2008-12-31 

Anläggningstillgångar 5 497  5 668 7 250 

Omsättningstillgångar  6 103  4 552  1 519 

Summa tillgångar 11 600 10 220  8 769 

        

Eget kapital 4 354 567 2 600 

Kortfristiga skulder 3 163 6 081 6 169 

Långfristiga skulder 4 083 3 572 0 

        

Summa skulder och eget kapital 11 600 10 220 8 769 
 

NYCKELTAL 2010-10-31 2009-12-31 2008-12-31 

Soliditet ( % ) 37,5 5,6 29,7 

              
 

* I finansnettot ingår nedskrivningar aktieinnehav. För mer information, se längre fram i 
memorandumet under ”Större innehav” 
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Riskfaktorer 
Allt företagande och investeringar är förenat med risktagande och i detta avseende utgör aktieägande i 
KIAB inget undantag. I det följande beskrivs ett antal risker som bör tas i beaktande. Framställningen gör 
inte anspråk på att vara fullständig. Riskfaktorerna är ej heller rangordnade. Den som överväger att 
investera i aktier i Bolaget bör därför göra en samlad utvärdering av informationen i memorandumet 
tillsammans med en allmän omvärldsbedömning.  

• Intjäningsförmåga och kapitalbehov 
• Konjunkturutveckling och omvärldshändelser 

 
Observera att ovanstående riskfaktorer finns utförligt beskrivna under avsnittet 
”Riskfaktorer” nedan. 

Styrelsens försäkran 
Detta investerarmemorandum har upprättats av Styrelsen för Kopparberg Invest AB (publ) med anledning 
av förestående emission. Styrelsen i Kopparberg Invest AB (publ) är fullt ut ansvarig för memorandumet 
och dess innehåll. 

Härmed försäkras att Styrelsen har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att 
uppgifterna i memorandumet, så vitt Styrelsen känner till, överensstämmer med faktiska förhållanden och 
att ingenting har utelämnats som kan komma att påverka dess innebörd. 

Kopparberg november 2010  

 

Johan Svärd Åke Zetterberg Anna-May Wester 
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Riskfaktorer 

Allt företagande och ägande i aktier är förenat med risktagande och i detta fall utgör inte KIAB något 
undantag. Bolaget och dess verksamhet måste analyseras mot bakgrund av de risker och svårigheter som 
Bolaget kan ställas inför. De som överväger att investera i KIAB bör ta hänsyn till de risker som är 
förenade med Bolagets verksamhet. Den nedanstående redogörelsen för riskfaktorer gör ej anspråk på att 
vara fullständig, riskfaktorerna är ej heller rangordnade efter betydelse. 

 
Intjäningsförmåga och kapitalbehov 
Det kan inte garanteras att Bolaget kommer att generera resultat i beräknad omfattning och inom 
beräknade tidsramar. Härigenom påverkas framtida kassaflöden, vilket i sin tur kan medföra kapitalbehov 
som eventuellt måste täckas genom nyemissioner. 

 
Konjunkturutveckling och omvärldshändelser 
Förändringar i konjunkturen kan innebära att Bolagets intäkter och resultat fluktuerar kraftigt över tiden. 
Även andra händelser i omvärlden kan avsevärt påverka Bolagets verksamhet i negativ riktning. 
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Om aktien 
Bolagets aktier är utgivna i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) och är de nominerade i svenska 
kronor. Det registrerade aktiekapitalet uppgår till 918 888,00 kronor och är fördelat på 4 594 440 aktier, 
varav 800 000 av serie A samt 3 794 440 av serie B. Aktiens kvotvärde är 0,20 kronor.  
 

Aktieslag 
Aktier av serie A medför tio (10) röster per aktie och aktier av serie B en (1) röst per aktie. 
Samtliga aktier medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat. För aktier av serie A finns en 
omvandlingsklausul, varigenom aktierna efter begäran kan omvandlas till aktier av serie B. 

 
Aktiebok 
Aktiebok kontoföres av Euroclear Sweden AB, Box 7822, 103 97 Stockholm. 

 
Utdelning 
Alla aktier har lika rätt till utdelning. Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken eller 
förteckning enligt 5 kap.11§ aktiebolagslagen skall anses behörig att mottaga utdelning och vid 
fondemission ny aktie som tillkommer aktieägare, samt att utöva aktieägares rätt att deltaga i emission.  
Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför 
Sverige och utdelningar sker via VPC på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare 
som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normal svensk kupongskatt. 

 
Utdelningspolitik 
Utdelning kommer att ges när Bolagets kassaflöden och vinst från verksamheten medger en långsiktig 
finansiell uthållighet och flexibilitet. Bolaget avser att ha en generös utdelningspolitik om övriga 
affärsmöjligheter så tillåter. 
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Villkor och anvisningar

Styrelsen i Kopparberg Invest AB (publ) har   
beslutat att med stöd av bemyndigande från 
årsstämma den 30 juni 2010 genomföra en 
emission  om högst 300 000 aktier av serie B, 
motsvarande en ökning av aktiekapitalet med 
högst 60 000 kronor. 

Rätt till utdelning 
Aktierna berättigar till utdelning från och med 
innevarande räkenskapsår. 

Teckningskurs 
Teckningskursen är 7,00 per aktie. 
Courtage utgår ej. 

Teckningstid 
Teckning av aktier kan göras under perioden  6-  
20 december 2010. 

Anmälan 
Ifylld anmälan kan postas, faxas eller 
mailas(inscannad) till: 
Kopparberg Invest AB 
Box 34 
714 21 Kopparberg 

Fax: 0580-423 59 
E-post: info@kopparberginvest.se 
Anmälan om teckning av aktier kan avse en 
eller flera teckningsposter om 1 000 aktier. 
Anmälan skall ske på särskild anmälningssedel. 

Rätt till förlängning av erbjudandet 
Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga 
teckningstiden samt att fullfölja emissionen 
även om den inte tecknas fullt ut. 

Tilldelning samt betalning 
Tilldelning kommer att ske löpande i den 
ordning som anmälningssedlarna inkommer till 
Bolaget. Full betalning för tilldelade aktier    
skall erläggas kontant enligt anvisningar på 
utsänd avräkningsnota. 

Erhållandet av aktier samt listning 
Sedan betalning har erlagts och emissionen 
registrerats hos Bolagsverket skickas en VP-avi 
som visar att aktierna finns tillgängliga på 
köparens VP-konto. Det beräknas ske under 
januari 2011. Aktieägare vars innehav är 
förvaltarregistrerat aviseras enligt respektive 
förvaltares rutiner. Bolaget är anslutet till 
Euroclear Sweden AB (f.d VPC) kontobaserade 
värdepapperssystem   

Bolagets Styrelse och ägare har ställt sig 
positiva till en listning av Bolagets aktier på  
lämplig marknadsplats. Listningen planeras 
inom snar framtid, men kan komma att flyttas 
fram på obestämd framtid om något i omvärlden 
inträffar som Bolaget inte kan påverka.  
Bolaget uppfyller redan idag spridningskravet 
för en listning på First North.  
 
Bakgrund och motiv 
Syftet med föreliggande emission är dels att ta 
in  ytterligare kapital för att utöka våra tjänster 
inom konceptet, att förvärva ytterligare aktier i 
ett bolag som är verksamt inom 
kapitalförvaltning och corporate finance och 
därmed inneha ett betydande ägande i bolaget 
samt att sprida ägandet inför listning. 
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VD har ordet 

 Bolagets affärsidé är främst att vara delägare i 
bolag som kan tillhandahålla servicetjänster åt 
andra bolag. I dag är vi delägare i Aqurat 
Fondkommission (emissionsinstitut) samt För 
Närvarande Reklam (reklambyrå). 

Inom kort utökar vi antal bolag inom vårat 
koncept med bolag som har verksamhet inom 
corporate finance och kapitalförvaltning. 

Som ett led i utvecklingen av KIAB konceptet 
kommer ny verksamhet att adderas vilket 
innebär att vi kan ställa garantier vid 
emissioner. Denna verksamhet har förutsättning 
att generera mycket goda vinster, det är möjligt 
att generera 30-60 % i årlig avkastning. 

Då vi kan erbjuda garantverksamhet finns även 
förutsättning att kunna erbjuda helhetsuppdrag 
såsom ägarspridning, memorandum, 
garantverksamhet mm i samma paket. Detta 
medför att KIABs intjäningsförmåga ges 
möjlighet att öka väsentligt. 

2005 startade Kopparberg Invest Kopparberg 
Finans AB, ett bolag som bedriver factoring och 
inkassoverksamhet. Factoringverksamhet kräver 
ett stort kapital och som fristående 
factoringbolag var det näst intill omöjligt att 
erhålla krediter från traditionella kreditgivare. 
De såg oss som konkurrenter. Under perioden 
2008-2009 hade vi en kostnadseffektiv kredit 
vilket medförde att vi kunde visa god vinst. När 
så dessa krediter under 2010 blev betydligt 
dyrare och därmed osäkrare var det dags att ”se 
om sitt hus”. Vi har inte varit utan ”friare”, men 
samtliga tilltänkta samarbetspartners hade 
samma krav, ”då vill vi köpa er” var ett 
standardsvar. 

Av våra ”friare” fann vi att den internationella 
aktören Bibby Financial Services Group var den 

attraktivaste. Bibby Financial Services finns 
förutom i sex länder i Europa i USA, Kanada, 
Indien, Hong Kong samt i Australien. De är ägda 
av Bibby Line Group som är ett 200 år gammalt 
familjeföretag. 

Även om vi avyttrat vårat innehav i Kopparberg 
Finans är inte ”banden” klippta, bl.a innebär det 
att vi tillsammans med Bibby Financial Services 
kan utöka utbudet av hjälpfunktioner till bolag 
som söker finansiell hjälp från ”ax till limpa”. 

Med Bibby Financial Services innovativa sätt att 
arbeta med sin affärsmodell och deras 
internationella styrka kommer den svenska 
marknaden att tillföras något helt nytt. 

Avyttringen av innehavet i Kopparberg Finans 
innebär att KIAB erhåller likvid vid flera olika 
tidpunkter vilket även i framtiden kommer att 
påverka Bolagets räkenskaper positivt. 
Vi har även bevisat att KIAB kan göra en exit i 
sina investeringar till en internationell aktör, detta 
ger KIAB en positiv goodwill.   

Vårat koncept från ”ax till limpa” kommer att 
utvidgas med ytterligare tjänster enligt ovan. 
Detta innebär att KIAB ges mycket goda 
förutsättningar att bli en attraktiv 
samarbetspartner i ett bolags olika 
utvecklingsstadier. 

Syftet med föreliggande emission är dels att ta in 
ytterligare kapital för att utöka våra tjänster inom 
konceptet, att förvärva en betydande andel i det 
ovan beskrivna bolaget inom kapitalförvaltning 
och corporate finance samt att sprida ägandet 
inför listning.  

I syfte att hålla nere emissionskostnaderna 
genomförs denna emission helt i egen regi dvs. 
tillsammans med våra konceptbolag.
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Verksamhetsbeskrivning 

  

 Våra investeringar kan främst delas in i 2 olika kategorier: 

• Konceptbolag 
• Större innehav 
  

 
KONCEPTBOLAG 
I begreppet konceptbolag ingår nedanstående bolag. Aqurat Fondkommission AB samt För Närvarande 
Reklam är i uppbyggnadsskeden och genererar positiva kassaflöden.  

Aqurat Fondkommission AB 
Bolaget startade sin verksamhet i november 2007 och erhöll i april 2008 sitt tillstånd från 
Finansinspektionen att bedriva värdepappersrörelse. Bolagets VD är Gunnar Dahlman som under 12 års 
tid byggt upp backoffice funktionen på Aktieinvest FK. 

Bolaget skall inte vara verksamt inom aktiemäkleri utan är ett kontoförande institut/emissionsinstitut, det 
vill säga att Aqurat genomför emissioner åt andra bolag, skriver memorandum och prospekt. 

Aqurat Fondkommission är Certified Adviser till bolag som är listade på First North. Aqurat 
Fondkommission organiserar även handel med olistade/onoterade bolags aktier. 

Kopparberg Invests innehav är 20 % av röster samt 20 % av kapital. 
För mer information, se bolagets hemsida, www.aqurat.se 

För Närvarande Reklam AB 
Förutom att vara en traditionell reklam- och marknadsföringsbyrå har bolaget som specialitet att 
producera ekonomisk information. Bolaget fokuserar på att hjälpa små och nybildade bolag med 
marknadsföring, it-tjänster och profilering. 

Kopparberg Invests innehav är 45 % av röster samt 45 % av kapital. 
För mer information, se bolagets hemsida, www.presens.nu 

 

Inom kort utökar vi vårat koncept med ett bolag som är verksamt  
inom kapitalförvaltning och corporate finance. Bolaget är tongivande i sin bransch och har goda 
vinstmarginaler. Detta konceptbolag har bedrivit verksamhet under en längre period än Aqurat 
Fondkommission och För Närvarande Reklam. 
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STÖRRE INNEHAV 
I denna grupp ingår två bolag, Biometron International AB samt Maxpeak AB (publ) 
 
Biometron International AB, fd Biometron AB (publ)   
Biometron säljer lösningar för skyddsventilation baserade på sin patenterade teknik för att kontrollera och 
rena luften vid förorenade arbetsplatser. Tekniken bygger på att kontrollera luftens rörelser genom en 
kombination av till- och frånluft över arbetsområdet. Genom att kontrollera och rena den befintliga luften 
undviker kunden kostnader för bl a utbyggnad av befintligt ventilationssystem. Dessutom ger Biometrons 
teknik marknadens bästa skydd för både personal och produkter. 

Tekniken har stor potential inom laboratorier och sjukhus där behovet av skyddsventilation är stort. 
Många svenska sjukhus utnyttjar idag maximal ventilationskapacitet vilket innebär att det blir mycket 
dyrt att lösa problem med förorenad luft genom att öka kapaciteten i det befintliga ventilationssystemet. 
Biometrons teknik är i dessa fall en kostnadseffektiv lösning som dessutom ger ett bättre skydd för 
personalen än något annat alternativ.  

Biometron AB (publ) blev under 2009 drabbat av ”finanskrisen” då ett antal större order uteblev. Med 
anledning av detta beslutades att Biometron skulle ansöka om företagsrekonstruktion och under hösten 
2009 avslutades denna. 
En del i rekonstruktionslösningen för Biometron resulterade i att verksamheten kring skyddsventilation 
har sålts ut till ett nytt bolag, Biometron International AB. Detta beslutades på en extra stämma i 
Biometron AB (publ) den 16 oktober.  
För KIAB resulterade rekonstruktionen i att en realiserad aktieförlust avseende innehavet i Biometron AB 
(publ) på 1 823 tkr belastade 2009 års resultat.   
Biometron International AB är ett bolag som Kopparberg Invest tillsammans med Coach & Capital är 
ägare till med lika andelar. Detta innebär att Kopparberg Invest fortfarande är ägare till verksamheten 
kring skyddsventilation, men i nytt namn och nytt organisationsnummer. 
 

Det nya bolaget är helt finansierat av ägarna och har inga externa skulder. 
Biometron International AB har fått en mycket lyckad start och har redan idag order som kraftigt 
överstiger Biometron AB (publ) tidigare års omsättningar. 

 

Kopparberg Invests innehav är 48,5 % av röster samt 48,5 % av kapital 
För mer information, se Bolagets hemsida, www.biometron.se. 
 

Maxpeak AB (publ)  
Maxpeaks affärsidé är att tillhandahålla digitala signalmätare av hög kvalitet och hög teknisk nivå till ett 
marknadsmässigt konkurrenskraftigt pris för att möta ökande installationsvolymer av antenner och 
paraboler för digital TV-sändning. Denna ökning är orsakad av en övergång från analoga till digitala TV-
sändare i I-världen samt den oerhört snabbt växande efterfrågan i utvecklingsländer som Indien, Brasilien, 
Kina etc.  
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Den potentiella marknaden för digitala signalmätare är i mycket stark tillväxt internationellt, 
främst i utvecklingsländerna, men även inom EU där övergången till digitala signaler börjar 
ta fart i länder såsom Frankrike, Tyskland, Spanien. Detta innebär att behovet för nya mätare 
kommer att växa inom de närmaste åren. 

I pressmeddelande daterat 19 februari 2010 kunde följande läsas om Maxpeak: 
”Det är med stor glädje Maxpeak AB kan meddela att en anpassad version av bolagets digitala 
satellitmätare har blivit godkänd för leverans till Nato och därmed till samtliga Försvarsmakter i alla 
Nato-länder. Detta godkännande skall ses som ett tekniskt framsteg och en acceptans av produktens 
funktionalitet och kvalitet. I dagsläget har godkännandet redan renderat ett par mindre affärer från företag 
inom försvarsindustrin men Maxpeak räknar med ytterligare ordrar framledes.” 

Under hösten 2009 har mycket tid ägnats åt den rättstvist som grundaren Patrik Lagerstedt 
och Maxpeak Ltd stod inför. Maxpeak Ltd  är ett helägt dotterbolag till det svenska bolaget 
Maxpeak AB (publ).Patrik Lagerstedt har i denna rättstvist, mot en tidigare partner, fällts på 
vissa punkter i tvisten och Patrik Lagerstedt kommer att bli skadeståndsskyldig. Vid 
uppstarten av tvisten var Patrik Lagerstedt ensam ägare till Maxpeak Ltd och därigenom, på 
grund av engelsk lagtolkning, har även Maxpeak Ltd dragits in i processen. I 
ursprungsavtalet kring förvärvet av hela Maxpeakkoncernen stipulerades att den nya 
koncernen skall gå skadeslös ur tvisten och Patrik Lagerstedt får därigenom ansvara för hela 
skadeståndet. Försäljningen har delvis blivit hämmad av bland annat förberedelserna inför 
domstolsförhandlingarna men har nu åter börjat ta fart och styrelsen för Maxpeak vidhåller 
tidigare lämnade försäljningsprognoser. 

Den beskrivna situationen resulterade i att Maxpeak under hela 2009 varit placerad på 
Aktietorgets observationslista. 

Med anledning av ovanstående osäkerhetsmoment har styrelsen i KIAB av försiktighetsskäl 
valt att göra nedskrivning av aktieinnehavet i 2009 års resultat med 1 949 tkr. 

Aktieinnehavet i Maxpeak är i KIABs räkenskaper kraftigt nedvärderat vilket medför att en 
stor hävstångseffekt kan uppnås när kursen vänder uppåt. 

 

Maxpeak har i maj 2010 flyttats från Aktietorgets observationslista till ordinarie lista.  

Kopparberg Invests innehav är 17,4 % av röster samt 17,4 % av kapital 
Ytterligare information om Maxpeak och dess produkter finns på www.maxpeak.tv 
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Styrelse, ledande befattningshavare och revisor 

Styrelseordförande:  Johan Svärd, född 1967, invald 2009. 
Johan Svärd har lång erfarenhet av att investera i stora och mindre bolag. 
  
 Styrelseledamot:  Åke Zetterberg, född 1941, invald 2002. 
Åke Zetterberg har mångårig erfarenhet att driva mindre bolag. 
 
 Styrelseledamot:  Anna-May Wester, född 1958, invald 2006. 
Anna-May Wester, tillika huvudägare i Bolaget 
  

Övrig information om styrelseledamöter och ledande befattningshavare 
Ingen av Styrelsens ledamöter eller ledande befattningshavare har några familjerelationer eller andra 
närstående relationer till någon annan styrelseledamot eller ledande befattningshavare i Kopparberg 
Invest. Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har något intresse som står i strid med 
Bolagets intressen. 

Det förekommer inga avtal mellan Bolaget och någon styrelseledamot eller ledande befattningshavare 
som ger denne rätt till någon förmån efter det att uppdraget avslutats. 

Anställda 
För närvarande har Bolaget tre anställda: 
• Anna-May Wester, verkställande direktör 
• Jan Nilstadius, investment manager, har mångårig erfarenhet från bolag i tillväxt. Kommer senast 

från en tjänst som CFO på Mekonomen 
• Annika Skoglund, assistent 

 
Arvoden till styrelsen 
Styrelsen är vald fram till slutet av nästa årsstämma och har sammanlagt 100 000 kronor i styrelsearvode 
att fördela mellan ledamöterna. Föregående års styrelse bestod  av samma ledamöter som innevarande 
räkenskapsår och med omsorg om Bolagets ekonomi utgick för föregående räkenskapsår inga 
styrelsearvoden. 

Transaktioner med närstående 
Inga transaktioner med närstående finns. 

Viktiga avtal 
Bolaget har inga avtal utöver normal affärskaraktär. 

Kontaktuppgifter 
Kopparberg Invest AB Telefon: 0580-423 50 E-post: info@kopparberginvest.se 
Box 34  Fax: 0580-423 59 Hemsida: www. kopparberginvest.se 
714 21 Kopparberg 
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Ägarförhållanden 

Ägarbild 
Bolagets aktiekapital är 918 888,00 och fördelas mellan 4 594 440 aktier varav 800 000 aktier av serie A 
samt 3 794 440 aktier av serie B. 

Ägare Aktier serie A Aktier serie B Röster % Kapital % 

Anna-May Wester, via bolag* 720 000 963 000 69,2 36,6 

Åke Zetterberg 40 000  80 970 4,1 2,6 

Sven Andersson 40 000 65 000 4,0 2,2 

CL Fastighets AB  180 000 1,5 3,9 

Övriga (ca 370 st.)  2 505 470 21,2 54,7 

Totalt 800 000 3 794 440 100,0 100,0 
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Bolagsordning 

§ 1 
Bolagets firma är Kopparberg Invest AB (publ). 

§ 2 
Bolagets styrelse har sitt säte i Ljusnarsbergs 
kommun. 

Bolagsstämma kan även hållas i Stockholm. 

§ 3 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att 
bedriva rådgivning avseende förvärv, innehav, 
förädling och avyttring av finansiella 
instrument, bolag och rörelser, förmedling av 
kontakt mellan köpare och säljare av finansiella 
instrument eller i annat fall medverkan vid 
transaktioner avseende sådana instrument, 
förvaltning av dylika instrument, 
tillhandahållande av ekonomisk rådgivning och 
administrativa tjänster, bedrivande av 
fondverksamhet samt annan därmed förenlig 
verksamhet. 

Bolaget skall inte driva sådan verksamhet som 
kräver tillstånd enligt lagen (2004:297) om 
bank- och finansieringsrörelse.  

§ 4 
Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 750 000 
kronor och högst 3 000 000 kronor. 

§ 5 
Antalet aktier skall vara lägst 3,75 miljoner och 
högst 15,0 miljoner aktier.  

Antalet A-aktier skall kunna utges till ett antal 
av högst 100 % av aktiekapitalet. Antalet B-
aktier skall likaledes kunna utges vara högst 100 
% av aktiekapitalet. 

Röstvärdet för A-aktier skall vara 10 och för B-
aktie 1. 
 
§ 6 
Beslutar bolaget att genom kontantemission 
eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie 
A och serie B, skall ägare av aktier av serie A 
och serie B, äga företrädesrätt att teckna nya 

aktier av samma aktieslag i förhållande till det 
antal aktier innehavaren förut äger (primär 
företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med 
primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga 
aktieägare (subsidiär företrädesrätt). Om inte 
sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning 
som sker med subsidiär företrädesrätt, skall 
aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande 
till det antal aktier som de förut äger och, i den 
mån detta inte kan ske, genom lottning.  

Beslutar bolaget att genom kontantemission 
eller kvittningsemission ge ut aktier av endast 
ett aktieslag, skall samtliga aktieägare, oavsett 
om deras aktier är av serie A eller serie B, äga 
företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande 
till det antal aktier som de förut äger.  

Beslutar bolaget att genom kontantemission 
eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner 
eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt 
att teckna teckningsoptioner som om emissionen 
gällde de aktier som kan komma att nytecknas 
på grund av optionsrätten respektive 
företrädesrätt att teckna konvertibler som om 
emissionen gällde de aktier som konvertiblerna 
kan komma att bytas ut mot.  

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon 
inskränkning i möjligheterna att fatta beslut om 
kontantemission eller kvittningsemission med 
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 

Vid ökning av aktiekapitalet genom 
fondemission skall nya aktier emitteras av varje 
aktieslag i förhållande till det antal aktier av 
samma slag som finns sedan tidigare. Därvid 
skall gamla aktier av visst aktieslag ge rätt till 
nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu 
sagts skall inte innebära någon inskränkning i 
möjligheten att genom fondemission, efter 
erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut 
aktier av nytt slag. 

§ 7 
Aktie av serie A skall på begäran av dess ägare 
omvandlas till aktie av serie B. Begäran om 
omvandling, som skall vara skriftlig och ange 
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det antal aktier som skall omvandlas, skall göras 
hos Bolagets styrelse. Bolaget skall utan 
dröjsmål anmäla omvandlingen för registrering. 
omvandlingen är verkställd när registrering 
sker. 

§ 8  
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem 
ledamöter med högst tre suppleanter. 

Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på 
årsstämma för tiden intill slutet av nästa 
årsstämma.  

§ 9  
För granskning av Bolagets årsredovisning 
jämte räkenskaperna samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning utses en 
revisor. 

§ 10 
Kallelse till bolagsstämma skall genom 
kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och i 
Svenska Dagbladet tidigast 6 veckor och senast 
2 veckor före bolagsstämma. 

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid 
bolagsstämma, skall dels vara upptagen i 
utskrift eller annan framställning av hela 
aktieboken avseende förhållandena fem 
vardagar före stämman, dels göra anmälan till 
bolaget senast kl. 12.00 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. Den som inte är aktieägare i bolaget 
skall, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha 
rätt att närvara eller på annat sätt följa 
förhandlingarna vid bolagsstämma. 

Styrelsen får samla in fullmakter på Bolagets 
bekostnad enligt det förfarande som anges i 
7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen 
(2005:551). 

§ 11 
På årsstämma skall följande ärenden förekomma 
till behandling: 

1. Val av ordförande vid stämman 
2. Framläggande och godkännande av 

dagordning som framgår av kallelsen 
3. Val av en eller två justeringsmän 
4. Upprättande och godkännande av 

röstlängd 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen 

sammankallad 
6. Framläggande av årsredovisning och 

revisionsberättelse, samt i förekommande 
fall av koncernredovisning och 
koncernrevisionsberättelse 

7. Beslut 
a. om fastställelse av resultaträkningen 

och balansräkningen samt i 
förekommande fall 
koncernresultaträkning och 
koncernbalansräkning 

b. om dispositioner beträffande Bolagets 
vinst eller förlust enligt den fastställda  
balansräkningen 

c.  om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna 
och verkställande direktören  

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och 
revisor 

11. Fastställande av antal styrelseledamöter 
och suppleanter samt val av styrelse och i 
förekommande fall revisor 

12. Annat ärende, som ankommer på stämman 
enligt aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen. 

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

§13 
Bolagets räkenskapsår skall vara 1/1–31/12. 

 
Denna bolagsordning antogs vid årsstämma den 
30 juni 2010 
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Skattefrågor 

Nedan följer en sammanfattning av de skatteregler som enligt nu gällande svensk skattelagstiftning kan 
aktualiseras vid handel med aktier i Bolaget. Sammanfattningen vänder sig till fysiska och juridiska 
personer, som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, om inte annat anges, och är endast avsedd som 
allmän information. Sammanfattningen inkluderar inte värdepapper som innehas som näringsbetingade 
andelar eller lagertillgångar i näringsverksamhet eller som innehas av handelsbolag. Den skattemässiga 
behandlingen av varje enskild fysisk eller juridisk person beror på dennes specifika situation. Särskilda 
skattekonsekvenser som inte finns beskrivna nedan kan aktualiseras. Varje aktieägare i Bolaget bör därför 
rådfråga skatterådgivare beträffande de skattekonsekvenser som kan uppkomma i varje enskilt fall. 
Bolaget tar ej på sig ansvaret för att innehålla källskatt. 

Fysiska personer 
Kapitalvinster på svenska marknadsanslutna aktier beskattas med 30 % i inkomstslaget kapital. 
Uppkommer kapitalförluster på svenska marknadsanslutna aktier beaktas hela förlusten förutsatt att 
förlusten kan kvittas mot kapitalvinst på aktier och andra aktiebeskattade värdepapper. I andra fall 
medges avdrag med 70 % av förlusten i inkomstslaget kapital. Avdraget måste utnyttjas samma år som 
förlusten uppkommit. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion från skatt på 
inkomst av tjänst- och näringsverksamhet samt fastighetsskatt. Reduktion medges med 30 % av 
underskott upp till 100 000 SEK och därutöver med 21 %. Utdelning på aktier i svenska 
marknadsanslutna aktiebolag beskattas med 30 % i inkomstslaget kapital för personer hemmahörande i 
Sverige. 

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

Aktieägare som är begränsat skattskyldiga 
För aktieägare utan skatterättslig hemvist i Sverige som erhåller utdelning från svensk juridisk person 
innehålls normalt kupongskatt. Särskilda regler gäller dock för utdelning på näringsbetingade aktier. 
Skattesatsen är 30 %. Denna skattesats är dock i allmänhet reducerad genom skatteavtal som Sverige 
ingått med andra länder för undvikande av dubbelbeskattning. Kupongskatten innehålls av VPC vid 
utdelningstillfället. Om aktierna är förvaltarregistrerade svarar förvaltaren för skatteavdraget. Aktieägare 
och innehavare av teckningsrätter som är begränsat skatteskyldiga i Sverige och som inte bedriver 
verksamhet från fast driftställe i Sverige beskattas normalt inte i Sverige för kapitalvinster vid avyttring 
av aktier och teckningsrätter. Aktieägare eller innehavare av teckningsrätter kan dock bli föremål för 
beskattning i sin hemvist. Enligt en särskild regel kan fysiska personer som är begränsat skattskyldiga i 
Sverige bli föremål för kapitalvinstbeskattning vid avyttring av bland annat svenska aktier om de vid 
något tillfälle under det kalenderår då avyttring skett eller under de föregående tio kalenderåren varit 
bosatta eller stadigvarande vistats i Sverige. Tillämpligheten av regeln är dock i flera fall begränsad 
genom skatteavtal.  


