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Generell information
Detta prospekt har upprättats med anledning av den förestående emissionen i 1,618 STRICT AB (publ) (”STRICT”). Förkortningarna STRICT 
och bolaget används på ett flertal ställen i detta prospekt. Med detta menas 1,618 STRICT AB (publ) men också, beroende på sammanhang, som 
förkortning på STRICT-koncernen.
 STRICTs aktie är sedan 19 november 2007 upptagen till handel på Aktietorget. Handelsposten omfattar en (1) aktie. Aktietorget är ett auktor-
iserat värdepappersbolag och står under Finansinspektionens tillsyn. Handel i bolagets aktier kan bland annat följas på Internetadressen www.
aktietorget.se samt på de ledande affärstidningarnas sidor för börskurser under ”Aktietorget”. Bolaget följer i sin informationsgivning tillämpliga 
lagar och författningar samt rekommendationer som gäller för aktiemarknadsbolag. Aktieägare, övriga aktörer på aktiemarknaden och allmänheten 
kan kostnadsfritt prenumerera på bolagets pressmeddelanden och ekonomiska rapporter genom STRICTs hemsida www.strict.se.
 All information som lämnas i prospektet bör noga övervägas, i synnerhet med avseende på de specifika förhållanden som framgår i avsnittet 
”Riskfaktorer” och som beskriver risker som en investering i STRICTs aktie innebär. Prospektet riktar sig inte, direkt eller indirekt, till sådana 
personer vars eventuella förvärv av aktier i STRICT förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. 
Prospektet får inte distribueras i eller till land där distributionen av prospektet förutsätter ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än sådana 
som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land. Varken bolagets nuvarande aktier eller de nya aktierna har reg-
istrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 eller tillämplig lag i annat land och prospektet riktar sig inte till 
aktieägare med hemvist i USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Kanada, eller med hemvist i något annat land där distribution eller 
offentliggörande av prospektet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än 
de krav som följer av svensk lag. För detta prospekt gäller svensk lag. Tvist på grund av innehållet i detta prospekt skall avgöras enligt svensk lag 
och av svensk domstol exklusivt.

Registrering hos Finansinspektionen
Prospektet har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25-26 § lagen (1991:980) om handel med 
finansiella instrument samt Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen 
garanterar att sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller fullständiga. De nya reglerna för prospekt som infördes den 1 januari 2006 möjliggör 
spridning av prospektet inom hela EES via så kallad passportering. I förekommande fall kan person som med anledning av detta prospekt väcker 
talan mot STRICT bli tvungen att själv stå för översättningskostnad av prospektet.

Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion
Handlingar som bolagets bolagsordning, årsredovisningar, delårsrapporter eller utlåtanden som till någon del ingår eller hänvisas till i detta prospekt, 
finns tillgängliga för inspektion på bolagets huvudkontor med adress 1,618 STRICT AB (publ), Engelbrektsplan 1, SE-114 31 Stockholm. Han-
dlingarna finns även tillgängliga i elektroniskt format på bolagets hemsida www.strict.se. Om aktieägare eller tänkbara investerare önskar ta del av 
dessa handlingar i pappersformat, vänligen kontakta bolagets kontor på telefonnummer 08-5450 7350. 

Uttalanden och bedömningar om framtiden
Detta prospekt innehåller uttalanden och bedömningar av framtidsinriktad karaktär som återspeglar styrelsens nuvarande uppfattning och bedömn-
ing om framtida tänkbara händelser och finansiell utveckling. Orden ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”skall”, ”förutser”, ”planerar”, ”prognostis-
erar”, ”anser”, ”borde” och liknande uttryck anger att informationen i fråga handlar om framtidsinriktade uttalanden och bedömningar.
 Även om bolaget anser att gjorda uttalanden och bedömningar om framtidsinriktad information är rimliga, kan inga garantier lämnas att dessa ut-
talanden och bedömningar kommer att infrias. Framtidsinriktade uttalanden och bedömningar uttrycker endast bolagets antaganden vid tidpunkten 
för prospektets publicering. Läsaren uppmanas att ta del av den samlade informationen i prospektet och samtidigt ha i åtanke att bolagets framtida 
utveckling, resultat och framgång kan skilja sig väsentligt från bolagets nuvarande uttalanden och bedömningar. Bolaget gör inga utfästelser att 
offentligt uppdatera eller revidera framtidsinriktade uttalanden och bedömningar till följd av ny information, framtida händelser eller annat utöver 
vad som krävs enligt lag.

Information från tredje part
Detta prospekt innehåller information om STRICTs marknad och bransch inklusive historisk marknadsinformation och branschprognoser. Bolaget 
har hämtat denna information från ett flertal källor, bland annat branschorganisationer, branschpublikationer, marknadsundersökningar från tredje 
part och allmänt tillgänglig information, exempelvis Internet. Varken bolaget, styrelsen, ledande befattningshavare eller bolagets huvudaktieägare 
garanterar att informationen från dessa källor är korrekt. I synnerhet skall påpekas att marknadsprognoser i olika former är förenade med stor osäk-
erhet och att inga garantier kan lämnas att sådana prognoser kommer att infrias.
 Bolaget försäkrar att den information från tredje man som förekommer i detta prospekt, såvitt bolaget känner till och, i fall där det varit menings-
fullt, genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörd tredje man, har återgivits korrekt och att inga uppgifter har utelämnats 
på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.
 Utöver information från utomstående, sammanställer även STRICT viss marknadsinformation baserad på branschaktörer och andra aktörer som 
tillhandahåller analytiskt information. STRICT interna marknadsundersökningar och –bedömningar har ej verifierats av oberoende experter och 
bolaget kan inte garantera att en tredje part eller någon av STRICT konkurrenter som använder andra metoder för datainsamling, analyser och 
beräkningar av marknadsdata, kommer att erhålla eller generera samma resultat.
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Följande sammanfattning skall ses som en introduktion till 
prospektet och innehåller inte nödvändigtvis all information 
för ett investeringsbeslut, varför varje investeringsbeslut skall 
baseras på prospektet i dess helhet. Den som väcker talan vid 
domstol i anledning av prospektet kan bli tvungen att svara 
för kostnaderna för översättning av prospektet. Civilrättsligt 
ansvar kan endast åläggas de personer som upprättat samman-
fattningen om denna är vilseledande, felaktig eller oförenlig 
med övriga delar av prospektet.

riskfaktOrer
Allt företagande och ägande av aktier är förenat med ett visst 
mått av risktagande och en investering i STRICT skall anses 
som extra riskfylld då bolaget befinner sig i en tillväxtfas. 
Några av de så kallade riskfaktorer som kan få betydelse för 
STRICT är bolagets förmåga att identifiera investeringsobjekt 
och rådgivningsuppdrag samt förmåga till korrekta investerings-
beslut. Det finns en risk i att de bolag STRICT investerat i ej 
utvecklas enligt plan, att optimala avyttringar av investerringar 
ej kan ske och att rådgivningstjänsterna ej motsvara kundernas 
kvalitetskrav. Det kan heller inte uteslutas att ett framtida fi-
nansieringsbehov uppstår, att en snabb tillväxt anstränger den 
egna organisationen vilket kan påverka och öka beroendet av 
nyckelpersoner och rekrytering samt att myndigheters agerande 
kan verka negativt på bolaget. Bolaget är dessutom påverkat 
av konkurrenternas agerande och den allmänna konjunkturen 
och börsklimatet. Slutligen bör påpekas att det alltid finns 
en osäkerhet i framtidsbedömningar samt att bolagets aktie 
påverkas av en generell aktiemarknadsrisk och att aktiens lik-
viditet kan vara låg. Dessa riskfaktorer är inte framställda i 
prioritetsordning och gör inte anspråk på att vara heltäckande.

affärsidé
STRICTs affärsidé är att skapa aktieägarevärde genom lång-
siktig investeringsverksamhet som kompletteras med en vinst-
givande rådgivningsverksamhet.

histOrisk utveckling
STRICT grundades 2001 av bolagets huvudägare Mats Löfgren 
som inom ramen för det som idag är dotterbolaget STRICT 
Corporate Finance AB bedrev finansiell rådgivning fokuserat 
på företagsaffärer. Under hösten 2006 bildades STRICT Eq-
uity AB (publ) som idag, efter att 2007 ha bytt namn till 1,618 
STRICT AB (publ), utgör moderbolag i koncernen. STRICTs 
verksamhet i dess nuvarande form påbörjades under 2007 då 
värdepappersbolaget STRICT Corporate Finance AB erhöll 
tillstånd från Finansinspektionen. I november 2007 upptogs 

STRICTs aktie till handel på Aktietorget. Under 2008 inleddes 
satsningen på att bygga upp en investeringsverksamhet vilket 
resulterade i koncernen Norrlandsindustrier AB (publ). Under 
2009 ökade efterfrågan från bolagets kunder inom corporate 
finance-verksamheten på så sätt att rådgivning inom områdena 
investor relations, affärsjuridik och ekonomi i allt högre grad 
efterfrågades. Detta bidrog till att konsultintäkterna under 
2009 mer än fördubblades.

Under 2010 konkretiserade STRICT sin satsning på att er-
bjuda ett komplett erbjudande inom corporate finance, investor 
relations, affärsjuridik och ekonomi. Detta skedde genom att IR 
Bolaget förvärvades i juni. Under det fjärde kvartalet inleddes 
även en satsning inom åmrådet governnace, eller bolagsstyrn-
ing. Förvärvet av IR Bolaget i juni 2010 samt fyra st nyrekry-
teringar under hösten 2010 medförde att antalet medarbetare 
inom STRICT under 2010 ökade från sex till fjorton.

Mål
STRICTs mål är att bygga upp en investeringsverksamhet där 
värdet på STRICTs innehav liksom kapital till förfogande för 
investeringar skall öka väsentligt. Inom rådgivningsverksam-
heten skall försäljningstillväxten uppgå till minst 50 procent 
per år samtidigt som andelen fasta intäkter från managemen-
tuppdrag sett i relation till de totala intäkterna, skall öka för att 
vid utgången av 2012 täcka STRICTs totala rörelsekostnader.

Marknadsaspekter

Marknadens struktur

Investeringar
Enligt Global Entrepreneurship Monitor har Sverige bland de 
äldsta företagarna i hela Europa. Andelen företagare som är 50 
år eller äldre är högre endast i Portugal och Kroatien. År 2000 
var 18 procent av alla egna företagare i Sverige 60 år eller 
äldre1. Denna andel har mer än fördubblats och är idag större 
än 40 procent. Genomsnittsåldern på egna företagare är högre 
än 55 år. För ett mycket stort antal företag är ett generations-
skifte inom den närmaste tiden en oundviklig händelse. Sver-
ige står inför en betydande strukturomvandling i näringslivet. 
STRICT bedömer att det finns uppemot 2.500 bolag som till-
hör STRICTs målgrupp beträffande investeringar.

Rådgivning
Den svenska marknadsstrukturen inom finansiell rådgivning, 
eller corporate finance, domineras av ett tjugotal stora invest-
mentbanker varav flera utländska globala aktörer. Förutom 

Sammanfattning

källa

sammanfattning

1. Entreprenörsforum Jönköpings Universitet (http://entreprenorsforum.se/swe/?page id=3067)
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dessa större aktörer som alla siktar på större transaktioner med 
mycket stora tänkbara intäkter per transaktion, finns uppskat-
tningsvis ett tjugotal mindre aktörer vars målgrupp är bolag 
noterade på de mindre aktiemarknadslistorna samt bolag på 
väg till notering. Endast ett fåtal av dessa står under Finansin-
spektionens tillsyn. Det är STRICTs uppfattning att det finns 
ett visst vakuum mellan dessa mindre aktörer och de allra stör-
sta aktörerna vilket erbjuder en god affärsmöjlighet.

Beträffande marknaden för rådgivning inom området in-
vestor relations domineras denna av 4-5 aktörer som till-
sammans har cirka tre fjärdedelar av marknaden. Därutöver 
är marknaden fragmenterad med många mindre aktörer. 
STRICTs IR-tjänster är fokuserade på finansiell kommunika-
tion riktad till mindre och medelstora börsbolag. 

Governance, eller bolagsstyrning, är ett nischat område som 
kraftigt domineras av de stora revisionsbyråerna. STRICTs 
tjänster inom detta område skall ses som en ”hälsokontroll” 
där målet är att kunden på ett proaktivt sätt skall kunna iden-
tifiera och hantera risker. Marknaden för affärsjuridiktjänster 
domineras av de ledande affärsjuridiska advokatbyråerna. 
STRICTs rådgivning inom området affärsjuridik fungerar som 
ett stöd till den egna investeringsverksamheten samt bolagets 
kunder som anlitat STRICT för annan rådgivning, exempelvis 
inom området corporate finance. Marknaden för redovisnings-
tjänster är relativt fragmenterad. De kunder som STRICT rik-
tar sig till är mindre noterade bolag som önskar out-sourca 
sin ekonomifunktion och som anlitar STRICT även för annan 
rådgivning. 

Drivkrafter och trender som 
påverkar STRICTs verksamhet
Bland de drivkrafter och trender som har störst betydelse för 
STRICTs verksamhet har bolaget identifierat följande:

▪▪  Engagerade entreprenörer
▪▪  Investeringsvilligt kapital
▪▪  Företagens strävan efter expansion och behov av strukturaffärer
▪▪  Generationsskiftesbolag är en växande målgrupp
▪▪  Private Equity-bolagens ökade behov av exits

verksaMhetsOMråden

Investeringar
I dotterbolaget STRICT Equity AB bedrivs verksamhetsområ-
det Investeringar. Med fokus på vinstgivande bolag, huvudsak-
ligen så kallade generationsskiftesbolag, arbetar STRICT efter 
en modell där bolaget tar en aktiv roll i sina investeringar och 

på olika sätt söker bidra till att öka försäljning och lönsamhet. 
För närvarande finns två investeringar, Norrlandsindustrier AB 
(publ) och Green Exit AB.

Rådgivning
Inom dotterbolagen till STRICT Corporate AB erbjuds rådgivn-
ing riktad till små och medelstora företag vars aktie är upptagen 
till handel eller planeras att upptas till handel. Genom det ISO 
9001-certifierade värdepappersbolaget STRICT Corporate Fi-
nance AB som står under Finansinspektionens tillsyn erbjuds 
finansiell rådgivning. Därutöver erbjuder STRICT genom sepa-
rata dotterbolag rådgivning inom områdena investor relations, 
governance (bolagsstyrning), affärsjuridik och ekonomi.

kOnkurrenssituatiOn
Inom området investeringar konkurrerar bolaget med ett stort 
antal aktörer som har väsentligt mer kapital avsett för inves-
teringar i jämförelse med STRICT. Inom segmentet genera-
tionsskiftesbolag som för närvarande är STRICTs huvudsak-
liga fokus, anser STRICT att det inom den storlek av företag 
som är bolagets målgrupp, för närvarande råder en gynnsam 
konkurrenssituation. Om STRICT skall kunna utveckla sin 
investeringsverksamhet krävs ytterligare kapital avsett för 
investeringar. Sådant kapital kan arrangeras genom avyttrin-
gar av hela eller delar av nuvarande investeringar eller genom 
nyanskaffning av kapital.

Inom den målgrupp av företag som STRICT riktar sig till be-
träffande bolagets rådgivningstjänster, mindre och medelstora 
företag vars aktie är upptagen till handel eller planeras att upp-
tas till handel, har STRICT ej kunnat identifiera något före-
tag som erbjuder samma tjänster som bolaget erbjuder. Inom 
corporate finance-verksamheten konkurrerar STRICT med ett 
femtal aktörer vilka dock endast erbjuder corporate finance-
rådgivning, i vissa fall kombinerat med tjänster inom mäkleri, 
kapitalförvaltning och emissionsadministration. På samma 
sätt konkurrerar STRICT inom områdena investor relations, 
governnace, affärsjuridik och ekonomi med specialiserade ak-
törer inom dessa områden.

Medarbetare
STRICT-koncernen har för närvarande 14 medarbetare. Av 
koncernens 14 medarbetare är två verksamma inom verk-
samhetsområdet Investeringar, tio inom verksamhetsområdet 
Rådgivning samt två inom moderbolaget. Fördelningen män/
kvinnor är sju/sju. 

sammanfattning
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styrelse, ledande befattnings-
havare Och revisOr

Styrelse
Claes Levin (född 1941) (Ordförande)
Håkan Broberg (född 1960)
Julius Hefte (född 1972)
Mats Löfgren (född 1962)

Ledande befattningshavare
Mats Löfgren (född 1962), VD
Ronnie Bergström (född 1960), VD STRICT Equity AB
Ingela Borsch Nordén (född 1959), Ekonomichef
Per Olsson (född 1963), VD STRICT IR Bolaget AB
Agne Pettersson (född 1953), VD STRICT Corporate Finance AB

Revisor
Bolagets revisor är BDO Stockholm AB med huvudansvarig 
auktoriserad revisor Jörgen Lövgren (född 1957).

bakgrund Och MOtiv
STRICTs investeringsverksamhet har under de två senaste 
åren byggts upp till att idag omfatta ett ägande på 47,7 procent 
i Norrlandsindustrier AB (publ) och 49,0 procent i Green Exit 
AB. På grund av tidigare lågkonjunktur och särskilda utman-
ingar har resultaten i Norrlandsindustrier och Green Exit varit 
negativa under både 2009 och 2010. Norrlandsindustrier har 
tvingats till reserveringar för konstruktionsfel som inträffade 
innan STRICT blev ägare i bolaget och nedskrivningar av la-
gervärden. Satsningen i Green Exit har även den tagit längre 
tid än beräknat och belastat STRICT med negativa resultat. 
Även om detta inte påverkar STRICTs kassaflöde har dessa 
konsolideringar av ”Resultat från intresseföretag” som sker 
löpande kraftigt bidragit till STRICTs negativa resultat. 

Tack vare kraftfulla åtgärder, bland annat rekrytering av 
ledande befattningshavare, har båda bolagen utvecklats be-
tydligt bättre under det sista kvartalet 2010 och under 2011 
visar båda bolagen på såväl ökad försäljning som acceptabel 
lönsamhet. Bland positiva faktorer bör även framhållas att 

finansiell infOrMatiOn i saMMandrag

resultaträkningar 
(ksek koncern)

2010-01-01 
-2010-12-31

2009-01-01 
-2009-12-31

2008-01-01 
-2008-12-31*

2007-01-01 
-2007-12-31

Rörelsens intäkter 10.964 9.275 63.319 6.703

Rörelseresultat -3.234 -2.999 -5.722 -1.192

Resultat efter finansiella poster -10.750 -8.901 3.102 -1.074

årets resultat -10.723 -8.801 2.917 -1.074

balansräkningar
(ksek koncern) 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31
Immateriella tillgångar 2.424 1.902 2.632 3.363

Materiella anläggningstillgångar 751 246 337 427

Finansiella anläggningstillgångar 14.309 10.046 11.055 1.862

Kortfristiga fordringar 6.246 12.528 3.486 4.272

Kassa och bank 3.577 1.003 3.780 9.163

summa tillgångar 27.307 25.725 21.291 19.087

Eget kapital 5.086 14.133 19.359 17.121

Långfristiga skulder 10.450 - - -

Kortfristiga skulder 11.271 11.592 1.932 1.966

summa eget kapital, avsättningar och skulder 27.307 25.725 21.291 19.087

Ställda säkerheter 5.010 6.839 143 140

Ansvarsförbindelser 172 - - -

* notera att under 2008 konsoliderades det dåvarande dotterbolaget Berco produktion ABs räkenskaper i STRICTs räkenskaper. Sedan 2009 är Berco produktion AB ett 
dotterbolag till STRICTs intressebolag norrlandsindustrier AB (publ) vilket medfört att Berco produktion ABs räkenskaper ej konsolideras i STRICTs. Av den anledningen är 
räkenskaperna för 2008 ej jämförbara med övriga års intäkter.

sammanfattning
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satsningen inom rådgivningsverksamheten till att förutom 
corporate finansce-rådgivning även omfatta kompletterande 
rådgivningstjänster har börjat ge resultat. Såväl försäljning 
som lönsamhet har förbättrats och för närvarande befinner sig 
rådgivningsverksamheten i ett expansivt läge. 

Huvudanledningen till den företrädesemission som pre-
senteras i detta prospekt tillsammans med den mindre riktade 
emissionen som sker i samband med företrädesemissionen,  
är att stärka koncernens balansräkning. STRICTs egna kapital 
ökar med MSEK 17,3, från MSEK 5,1 till MSEK 22,4. Eftersom 
MSEK 9,5 av de totala emissionsvolymerna tecknas genom 
kvittning av lån minskar skuldsättningen väsentligt vilket leder 
till en kraftigt förbättrad soliditet. Därutöver kommer bolaget 
att tillföras cirka MSEK 5,3 efter att MSEK 2,5 av den kon-
tanta delen av emissionslikviden använts till slutamortering 
av förvärvslån avseende aktieinnehavet i Norrlandsindus-
trier. Dessa MSEK 5,3 avses användas till förvärv av företag 
(MSEK 3,3) och som rörelsekapitalbuffert (MSEK 2,0).

fraMtidsutsikter
Tack vare kraftfulla åtgärder i intressebolagen Norrlands- 
industrier AB (publ) och Green Exit AB, är utvecklingen nu 
på rätt väg vilket visats under det sista kvartalet 2010. Positivt 
är också att satsningen inom rådgivningsverksamheten till att 
förutom corporate finance-rådgivning även omfatta komplet-
terande rådgivningstjänster ger resultat. 

Under hösten 2010 skedde flera rekryteringar med syfte att 
öka tillväxten. Grunden är nu lagd för att STRICT under 2011 
kommer att expandera, både inom investerings- och rådgiv-
ningsverksamheten.

Investeringsverksamheten
Uppbyggnaden av Norrlandsindustrier har skett i enlighet med 
de investeringskriterier som fasställdes 2008. Idag finns fyra 
betydande verksamheter inom Norrlandsindustrier. Även om 
det funnits särskilda utmaningar så har arbetet under de sen-
aste tre åren stärkt STRICT i sin bedömning att detta segment 
erbjuder en särskilt intressant investeringsmöjlighet. 

Mot bakgrund av uppbyggnaden av Norrlandsindustrier och 
den referensinvestering som därmed finns, kommer STRICT 
under 2011 att analysera möjligheterna till att anskaffa ytter-
ligare kapital. Planerna är inriktade på att etablera en tradi-
tionell riskkapitalstruktur där STRICT Equity AB är ett man-
agementbolag till en fond med liknande investeringsinriktning 
som Norrlandsindustrier. 

De huvudsakliga målsättningarna under 2011 är att utveckla 
Norrlandsindustrier med 1-2 ytterligare förvärv samt genom 
etablerandet av en riskkapitalfond, att anskaffa ytterligare  
kapital för investeringar.

Rådgivningsverksamheten
Under 2010 har rådgivningsverksamheten breddat sina tjän-
ster. STRICT har alltid assisterat sina kunder med investor 
relations, affärsjuridik och ekonomi men inte marknadsfört 
tjänsterna. Tack vare ökad efterfrågan och genomförda rekry-
teringar har STRICT idag tillräckliga resurser för att offensivt 
marknadsföra dessa tjänster.

STRICTs totala rådgivningserbjudande är unikt. Det finns 
ingen aktör som riktar sig till mindre och medelstora listade 
bolag, som erbjuder den kombination av rådgivningstjänster. 

Det finns starka skäl till detta. För det första är efterfrågan 
stor på de tjänster som STRICT erbjuder, både som enskil-
da tjänster men framförallt som kombinationserbjudanden. 
Det andra skälet till valet av rådgivningstjänster är att dessa 
skall stötta vidareutvecklingen av investeringsverksamheten. 
Genom de resurser som finns inom rådgivningsverksamheten 
är förhoppningen att det skall skapa en trygghet och legitimitet 
för ytterligare satsningar inom investeringsverksamheten.

Den huvudsakliga målsättningen under 2011 är att väsentligt 
öka tillväxten i STRICT. 

aktiekapital Och ägarstruktur
Antalet aktier i STRICT uppgår före den i detta prospekt pre-
senterade emissionen till 52.308.100 varav 1.400.000 aktier 
utgörs av aktier av serie A med rätt till tio (10) röster per aktie 
och 50.908.100 aktier av serie B med rätt till en (1) röst per ak-
tie. Aktierna har ett kvotvärde på SEK 0,05 och aktiekapitalet 
uppgår till SEK 2.615.405. Aktierna av serie B är upptagna 
till handel på Aktietorget. Förutom skillnaden i röststyrka har 
samtliga aktier lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vin-
ster. Samtliga aktier är emitterade och fullt inbetalda. Bolagets 
största aktieägare är VD Mats Löfgren som genom bolag in-
nehar 1.400.000 aktier av serie A och 12.460.000 aktier av se-
rie B vilket motsvarar 40,8 procent av rösteandelen och 26,5 
procent av kapitalandelen i bolaget.

sammanfattning
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erbjudandet i saMMandrag Och tidsplan

Erbjudandet Den som på avstämningsdagen den 28 februari 2011 var registrerad som aktieägare i 
STRICT erbjuds med företrädesrätt att teckna fem (5) nya aktier av serie A respektive 
serie B för varje tretal (3) innehavda registrerade aktier av respektive serie.

Avstämningsdag 28 februari 2011

Teckningskurs SEK 0,19

Teckningstid 4 – 18 mars 2011

Handel i teckningsrätter 4 – 15 mars 2011

Likviddag senast 18 mars 2011

Antal aktier som tillkommer genom  
företrädesemissionen 87.180.166

Utspädning vid fulltecknad företrädesemission 62,5 procent

Emissionskostnader MSEK 1,2

Kortnamn STRI

ISIn-kod SE0001881335

sammanfattning
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Riskfaktorer

Allt företagande och ägande av aktier är förenat med ett visst 
mått av risktagande och en investering i STRICT skall anses 
som extra riskfylld då bolaget befinner sig i en expansionsfas. 
Nedan anges några av de faktorer som kan få betydelse för 
STRICTs framtida utveckling. Faktorerna är inte framställda i 
prioritetsordning och gör inte anspråk på att vara heltäckande. 
Tänkbara investerare uppmanas därför att, utöver informatio-
nen som framkommer i detta prospekt, göra sin egen bedömn-
ing av tänkbara riskfaktorer och deras betydelse för bolagets 
framtida utveckling. 

risker relaterade till verksaMheten

Identifiering av investeringsobjekt 
och rådgivningsuppdrag
Bolaget bedömer att en av de största osäkerhetsfaktorerna är 
att löpande lyckas identifiera kvalitativa investeringsobjekt 
och rådgivningsuppdrag. För att lyckas med detta är det av 
avgörande betydelse att STRICTs medarbetare skapar, bibe-
håller och utvecklar relationer till ett stort antal företag och 
dess huvudägare. Det finns ingen säkerhet eller garanti för att 
STRICT sett i ett längre tidsperspektiv, vid alla tillfällen kom-
mer att lyckas med detta.

Risk för felaktiga investeringsbeslut
Eftersom STRICT bedriver investeringsverksamhet finns alltid 
en risk förknippad med genomförande av investeringar. STRICT 
är beroende av att genomföra korrekta investeringsanalyser och 
djupgående due diligence (särskild granskning) av ett stort antal 
tänkbara investeringsobjekt innan ett investeringsbeslut fattas. 
Det finns ingen säkerhet eller garanti för att STRICT vid sina 
investeringar kommer att lyckas med med detta.

Risk för att verksamheten i de företag 
STRICT investerat i ej utvecklas enligt plan
Även om STRICT genomför korrekta investeringsanalyser 
och kvalitativ due diligence finns alltid en risk för att de före-
tag som STRICT investerat i ej utvecklas enligt plan. Det kan 
bero på företagets position på marknaden, makroekonomiska 
faktorer men även kvaliteten på styrelsearbetet och ledningens 
och övriga anställdas kompetens och engagemang. Det finns 
ingen säkerhet eller garanti för att STRICT lyckas stötta de 
företag vilka investeringar sker i och/eller att dessa företag 
ej påverkas av utomstående faktorer vilket medför att de ej 
utvecklas enligt plan.

Risk vid avyttring av investeringar
För att STRICT skall erhålla en optimal avkastning på sina 
investeringar krävs att varje investering avyttras på ett optimalt 
sätt. Faktorer som påverkar möjligheterna till avyttring är det 
allmänna konjunktur- och börsklimatet samt andra tänkbara 
köpares/investerares intresse för det marknadssegment som 
STRICTs investering verkar inom. Det finns ingen säkerhet  
eller garanti för att STRICT kommer att lyckas avyttra samtliga 
sina investeringar på ett optimalt sätt.

Rådgivningstjänsternas kvalitet vid genomförande
STRICT bedömer att dess framtidsutsikter även kommer att 
bero av bolagets förmåga att tillhandahålla rådgivningstjänster 
som motsvarar uppdragsgivarnas krav. Det är av yttersta vikt 
att samtliga medarbetare inom STRICT kontinuerligt lever-
erar kvalitativ rådgivning och att denna uppfyller kundernas 
förväntade krav. Förutom kvalitativ och dedikerad rådgivning 
är det av yttersta vikt att denna skapar en lösning på kundens 
problem. Den slutgiltiga tjänsten som STRICT tillhandahåller 
skall lösa ett problem, STRICT tillhandahåller ett resultat som 
ytterst skall medföra ett ökat kommersiellt värde för kunden. 
Den verksamhet som STRICT bedriver kännetecknas av krav 
på flexibilitet och periodvis hård arbetsbelastning. Kundernas 
krav förändras dessutom ofta under uppdragets genomförande 
varför det är viktigt för STRICT att kunna anpassa verksam-
heten till förändrade förutsättningar. Det kan också ställas krav 
på att STRICT anpassar sina rådgivningstjänster efter nya krav 
från kunderna. Det finns ingen säkerhet eller garanti för att 
STRICT sett i ett längre tidsperspektiv, vid alla tillfällen kom-
mer att lyckas med detta.

Uppbyggnad och förädling 
av kvalitativa distributionskanaler
Oberoende av verksamhetsområde involverar flertalet av 
STRICTs rådgivningsuppdrag någon form av transaktion 
där uppdraget består i att identifiera investerare och/eller 
köpare eller säljare av ett företag. Av den anledningen är det 
av avgörande betydelse att STRICT löpande bygger upp och 
förädlar sina relationer till tänkbara investerare samt tänkbara 
köpare och säljare av företag. I detta innefattas både större s k 
kvalificerade investerare såsom småbolagsfonder och riskka-
pitalaktörer men även mindre privata investerare. Att vårda 
relationerna till aktieägarna i STRICT är av den anledningen 
av särskilt stort intresse. Det finns ingen säkerhet eller garanti 
för att STRICT sett i ett längre tidsperspektiv, vid alla tillfällen 
kommer att lyckas med detta.

riskfaktorer
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Beroende av nyckelpersoner
STRICT organisation består för närvarande av 14 medarbetare. 
Bolaget är beroende av att dessa är motiverade och lägger ner de 
resurser som krävs för att identifiera investeringsobjekt och kund- 
uppdrag. Bland STRICTs aktieägare finns ett flertal affärsmän 
som alla har olika former av intressen i ett stort antal noterade 
bolag och inte minst, privata bolag på väg till notering. STRICT 
bedömer att detta ökar förutsättningarna för att löpande iden-
tifiera såväl intressanta investeringsobjekt som kunduppdrag. 
Det är av stor vikt att bolaget lyckas locka till sig och bibehålla 
nyckelpersonal samt att denna upplever STRICT som en stimu- 
lerande arbetsgivare. För att lyckas med detta kommer det att stäl-
las krav på professionell ledning och profilering av bolaget samt 
att prognostiserad utveckling infrias. Viktiga faktorer är förutom 
intressant arbetsmiljö även ekonomiska incitamentsprogram.

Snabb tillväxt förutsätter lyckade 
rekryteringar och anstränger organisationen
En förväntad hög tillväxttakt i bolaget kommer bland annat 
innebära ett kontinuerligt behov av rekrytering och utbildning 
av personal. Detta kan komma att ställa stora krav på bolagets 
ledning och övriga organisation. STRICTs verksamhet plan-
eras att expanderas vilket innebär att fler medarbetare skall 
rekryteras. Såsom vid all rekrytering finns en risk att nya me-
darbetare inte motsvarar ställda förväntningar eller passar in i 
bolagets företagskultur. Att lösa sådana eventuella situationer 
kan medföra extra kostnader för STRICT. Det kan även in-
nebära utmaningar för ledningen att motivera redan befintliga 
medarbetare, då vissa av dessa kan komma att tvingas till an-
dra arbetsuppgifter i takt med att bolagets organisation kan 
komma att förändras. För att lyckas med detta krävs det av 
STRICT att bolagets organisation kan utvecklas på ett än-
damålsenligt sätt och att detta kan ske i ett snabbt tempo.

Speciella förhållanden rörande 
ersättning till medarbetare
Det skall särskilt framhållas att kraven på ersättningar från den 
kategorin av medarbetare som krävs för att bedriva den typ 
av verksamhet som STRICT bedriver är höga. Detta gäller i 
synnerhet corporate finance- och investeringsverksamheterna. 
Detta gäller såväl grundlöner som prestationsrelaterad ersät-
tning. Sedan många år tillbaka finns en branschpraxis att fasta 
grundlöner kombineras med incitamentsprogram där stor-
leken på rörlig ersättning baseras på medarbetarnas ekono-
miska produktivitet. En vedertagen modell för fastställande av 
incitament är att medarbetarna och aktieägarna, efter ett visst 
grundläggande avkastningskrav från aktieägarna, enligt en 
viss fördelning delar på resultatet före skatt. STRICT tilläm-
par denna incitamentsmodell.

Framtida finansieringsbehov
STRICT expansionsplan inom rådgivningsverksamheten 
bedöms inte vara kapitalkrävande. Bolaget har en förhålland-
evis kontrollerbar s k overhead-kostnad. En kraftig expansion 
ökar dock behovet av rörelsekapital samtidigt som merparten 
av STRICTs kunduppdrag oftast är av den karaktären att den 
större delen av totalintäkten erhålls först vid avslutat uppdrag. 
Det skall också uppmärksammas att det auktoriserade värde-
pappersbolaget STRICT Corporate Finance AB har ett krav på 
sig att alltid ha ett visst bundet eget kapital. Om dessa förhål-
landen ej kan uppfyllas kan det komma att innebära att ytter-
ligare kapital behöver anskaffas. Om ett sådant kapitalbehov 
uppstår finns ingen garanti för att ytterligare kapital kan an-
skaffas på fördelaktiga villkor, eller att sådant anskaffat kapital 
är tillräckligt för att finansiera verksamheten enligt plan, eller 
att sådant kapital kan anskaffas över huvudtaget. Om ytterlig-
are finansiering arrangeras genom ägarkapital, innebär ytterli-
gare nyemissioner av aktier för nuvarande aktieägare – såvida 
de inte deltar i sådana eventuella emissioner – en utspädning 
av deras ägarandel i STRICT.

Regulatoriska frågor
STRICTs verksamhet påverkas direkt och indirekt av lag-
stiftning samt av krav och rekommendationer från reglerade 
och inofficiella marknadsplatser. STRICTs dotterbolag 
STRICT Corporate Finance AB är ett auktoriserat värdepap-
persbolag under Finansinspektionens tillsyn vilket medför att 
ett stort antal ytterligare regulatoriska frågor måste bevakas 
och uppfyllas. Det kan inte försäkras att lagstiftningen och 
dessa krav och rekommendationer i framtiden ej kan komma 
att ändras. Om så sker kan detta innebära förändringar för 
bolaget vilket i sin tur kan påverka bolagets intäkter och lön-
samhet på ett negativt sätt.

MakrOekOnOMiska risker Och andra  
risker relaterade till OMvärlden

Konjunkturkänslighet
STRICTs verksamhet är konjunkturkänslig. En konjunk-
turförsämring kan indirekt påverka STRICTs investerings-
verksamhet då de företag som STRICT investerat i kan 
drabbas av försämrad försäljning och lönsamhet. En konjunk-
turförsämring kan även påverka STRICTs rådgivningskunders 
vilja att anlita bolaget. Det finns ingen säkerhet eller garanti 
för att ett sämre konjunkturläge inte kan komma att påverka 
STRICTs verksamhet och värde på ett negativt sätt.

riskfaktorer
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Förändringar på kapitalmarknaden 
– det allmänna börsklimatet
Det allmänna börsklimatet samt börsers och marknadsplat-
sers attraktionskraft som expansionsalternativ är faktorer 
som kommer att påverka STRICTs expansion. I tider av ett 
dåligt börsklimat med osäkra aktiekurser minskar börsers och 
marknadsplatsers attraktionskraft. Detta kan komma att min-
ska möjligheterna för STRICT att anskaffa kunduppdrag. Det 
finns således ingen säkerhet eller garanti för att denna form av 
förändringar på kapitalmarknaden inte kan komma att verka 
negativt på bolagets verksamhet.

Osäkerhet i framtidsbedömningar
I detta prospekt redogör STRICT för bolagets framtids-
bedömningar och antaganden som ligger till grund för bolagets 
valda strategi. Samtliga bedömningar och antaganden är led-
ningens och styrelsens bästa uppskattningar av den kommande 
utvecklingen. Det skall dock betonas att framtida bedömnin-
gar och antaganden endast är just framtida bedömningar av en 
tänkbar utveckling. Det finns således inga garantier för att den 
prognostiserade utvecklingen kommer att infrias.

Konkurrenter
För närvarande verkar endast ett fåtal aktörer på den sven-
ska kapitalmarknaden med en liknande affärsmodell som 
STRICT. Den dominerande delen av aktörerna fokuserar van-
ligtvis sin verksamhet på rådgivning eller investeringar. För 
närvarande finns endast ett fåtal konkurrenter inom STRICTs 
marknadssegment som kombinerar finansiell rådgivning från 
ett auktoriserat värdepappersbolag med egna investeringar. 
Det kan naturligtvis inte uteslutas att andra aktörer utveck-
lar liknande affärsmodeller som bolagets. Det kan heller inte 
uteslutas att dessa eventuella konkurrenter är kapitalstarka 
aktörer som exempelvis kan avsätta betydligt mer medel till 
marknadsföringsåtgärder.

Konkurrens i prissättning
Bland övriga risker bör nämnas prisrisk. Priskonkurrens kan 
komma från ekonomiskt starka aktörer som genom prisreduk-
tioner snabbt försöker etablera sig på marknaden med snarlika 
eller angränsande affärsmodeller. 

risker relaterade till stricts aktie

Aktiemarknadsrisk
En tänkbar investerare i STRICT bör iakttaga att en invester-
ing i bolaget är förknippad med hög risk och att det inte kan 
försäkras att aktiekursen kommer att ha en positiv utveckling. 
Aktiekursen påverkas även av utomstående faktorer utanför 
STRICTs påverkan och kontroll. Aktiekursen kan generellt gå 
ner av olika orsaker som räntehöjningar, politiska utspel, valu-
takursförändringar och sämre konjunkturella förutsättningar. 
Aktiemarknaden påverkas till stor del av psykologiska faktor-
er. STRICTs aktie påverkas på samma sätt som andra aktier av 
dessa faktorer, vilka till sin natur många gånger kan vara prob-
lematiska att förutse och skydda sig mot. Även om STRICTs 
verksamhet utvecklas positivt finns en risk att en investerare 
vid försäljningstillfället gör en förlust på sitt aktieinnehav. 

Huvudägarens intressen kan skilja sig från bolagets
Bolagets störste aktieägare innehar före den i detta prospekt 
presenterade emissionen 40,8 procent av rösteandelen i 
bolaget. Det skall uppmärksammas att bolagets huvudägares 
intressen kan komma att skilja sig från bolagets.

Aktiens likviditet
STRICTs aktie är upptagen till handel på Aktietorget. Ak-
tiens likviditet varierar från dag till dag och vissa dagar är 
skillnaden mellan köp- och säljkurs betydande. Det kan inte 
garanteras att aktien kommer att handlas med tillräcklig lik-
viditet så att en investerare kan avyttra sitt aktieinnehav utan 
att påverka aktiekursen negativt.

Eftersom STRICT befinner sig i en tillväxtfas kan det inte 
uteslutas att en investering i bolaget rymmer särskilda 
risker såsom att det investerade kapitalet helt eller delvis 
går förlorat och/eller att den uppnådda ägarandelen i 
bolaget utspädes genom framtida nyemissioner.

riskfaktorer
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företrädereMissiOn
Erbjudandet Den som på avstämningsdagen den 28 februari 2011 var registrerad som 

aktieägare i STRICT erbjuds med företrädesrätt att teckna fem (5) nya aktier 
av serie A respektive serie B för varje tretal (3) innehavda registrerade aktier 
av respektive serie.

Avstämningsdag 28 februari 2011

Teckningskurs SEK 0,19

Teckningstid 4 – 18 mars 2011

Handel i teckningsrätter 4 – 15 mars 2011

Likviddag senast 18 mars 2011

Antal aktier som tillkommer genom företrädesemissionen Högst 87.180.166

Utspädning vid fulltecknad företrädesemission 62,5 procent

Emissionskostnader MSEK 1,2

Tilldelningsprinciper Aktier av serie A som inte tecknas med primär företrädesrätt ska inte ges ut. 
Om inte samtliga aktier av serie B tecknas med stöd av teckningsrätter skall 
styrelsen besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrät-
ter, varvid tilldelning i första hand skall ske till de som tecknat aktier med 
stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämn-
ingsdagen eller inte, och, vid överteckning, i förhållande till det antal teck-
ningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, om detta inte 
är möjligt, genom lottning, och, tilldelning i andra hand skall ske till andra 
som anmält intresse för teckning utan stöd av teckningsrätter och, för det fall 
dessa inte kan erhålla full teckning, skall tilldelning ske i förhållande till det 
antal aktier som var och en anmält för teckning och, om detta inte är möjligt, 
genom lottning, samt, i tredje hand, skall tilldelning ske till parter som even-
tuellt kan komma att garantera emissionen och, genom lottning. Styrelsen 
förbehåller sig dock rätten att prioritera anmält intresse från personer som 
bedöms vara av särskild betydelse för bolagets verksamhet och resultat.

Kortnamn STRI

ISIn-kod SE0001881335

Erbjudandet i sammandrag

riktad eMissiOn
I samband med den ovan beskriva företrädesemissionen genomför STRICT en riktad emission till samma villkor som den ovan 
beskriva företrädesemissioinen. Den riktade emissionen riktas till långivare till STRICT, större placerare samt allmänheten i övrigt.

Antal aktier i riktad emission 10.000.000

Teckningskurs SEK 0,19

Teckningstid 4 – 18 mars 2011

Likviddag Enligt instruktioner på avräkningsnota

Utspädning vid fulltecknad företrädesemission 
samt fulltecknad riktad emission 65,0 procent

erbjudandet i sammandrag
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tidpunkter för ekOnOMisk infOrMatiOn
STRICT lämnar återkommande ekonomisk information enligt 
följande plan. Bolagets räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

Årsredovisning 2010  3 maj 2011
Årstämma 2011   17 maj 2011
Delårsrapport jan - mars 2011 17 maj 2011
Delårsrapport jan - juni 2011  23 augusti 2011
Delårsrapport jan – sept 2011  15 november 2011

dOkuMent sOM detta  
prOspekt hänvisar till
Beträffande STRICT-koncernens historiska finansiella in-
formation återfinns under avsnittet ”Utvald finansiell infor-
mation” på sidorna 37-45 sammanfattande räkenskaper för 
STRICT-koncernen avseende perioden januari 2007 till de-
cember 2010. Den historiska finansiella informationen till 
detta avsnitt införlivas genom hänvisning i detta prospekt till 
följande dokument.

▪▪ 1,618 STRICT ABs (publ) Bokslutskommuniké 2010.
▪▪ 1,618 STRICT ABs (publ) Årsredovisning avseende 2009.
▪▪ 1,618 STRICT ABs (publ) Årsredovisning avseende 2008.
▪▪ 1,618 STRICT ABs (publ) Årsredovisning avseende 2007.

De dokument som anges i punkterna ovan är en del av detta 
prospekt. Samtliga årsredovisningar som det hänvisas till i 
detta prospekt har reviderats. Det har ej förekommit några av-
vikande formuleringar i revisorns uttalande. Räkenskaperna 
avseende 2010 har ej reviderats av bolagets revisor. Dessa 
dokument kan laddas ner från bolagets hemsida www.strict.
se under fliken ”Investor Relations”, ”Finansiella rapporter” 
alternativt rekvireras från bolagets huvudkontor på telefon-
nummer 08-5450 7350. Originalen avseende dessa rapp- 
orter finns tillgängliga för inspektion på bolagets huvudkontor 
med adress Engelbrektsplan 1, SE-114 31 Stockholm.

förkOrtningar Och definitiOner

BTA Betalda och tecknade aktier

Erbjudandet Den som på avstämningsdagen den 28 
februari 2011 var registrerad som aktieägare 
i STRICT erbjuds med företrädesrätt att till 
teckningskursen SEK 0,19, teckna fem (5) 
nya aktier av serie A respektive serie B för 
varje tretal (3) innehavda registrerade aktier 
av respektive serie.

Euroclear Euroclear Sweden AB

STRICT/bolaget 1,618 STRICT AB (publ). STRICT används 
också, beroende på sammanhang, som över-
gripande fökortning för STRICT-koncernen.

KSEK Tusen svenska kronor

MSEK Miljoner svenska kronor

SEK Svenska kronor

TR Teckningsrätt

erbjudandet i sammandrag



14

Kommentar fån verkställande direktören

Att utveckla företag är en fantastisk förmån. När kunder och me-
darbetare växer och utvecklas samtidigt som långsiktiga värden 
skapas är stora glädjeämnena i livet, det skriver alla entreprenör-
er under på. Förutom glädje ger det en energi och engagemang 
som ibland kan vara svår att förstå. Det är naturligtvis aldrig 
en rak och bekymmerlös väg. Vissa perioder uppstår motgångar 
som kräver stora insatser, både avseende kreativitet och arbets-
insats men även attityd. Vissa perioder flyter allt bara på och det 
kommer oväntade ”bonusaffärer”.

STRICT i dess nuvarande form bildades under sommaren 
2007 då vi beslutade att arbeta efter en affärsmodell innebärande 
att skapa värden genom investeringar och samtidigt erbjuda 
rådgivningstjänster. Dessa ska ses som en enskild verksamhet 
och självfallet bidra med en god rörelsemarginal men är också 
ett starkt stöd till vår investeringsverksamhet.

Under 2008 gjordes en första investeringssatsning i det som 
idag är koncernen Norrlandsindustrier AB (publ). I efterhand 
kunde vi konstatera att timingen var olycklig med en global låg-
konjunktur och problemen som uppstod efter kollapsen av Leh-
man Brothers. Lågkonjunkturen men även en del andra negativa 
faktorer som uppstått i framförallt ett av bolagen inom Norr-
landsindustrier, har gjort att STRICTs resultat under 2009 och 
2010 inte varit tillfredsställande. 

Eftersom Norrlandsindustrier är ett intressebolag till STRICT 
påverkas STRICTs resultat kraftigt negativt. Det har visserli-
gen inte varit kassaflödespåverkande men trots ökade rådgivn-
ingsintäkter från 4,3 miljoner 2008 till 10,9 miljoner under förra 
året, har det inneburit förluster. Det har lett till att vi beslutat att 
stärka balansräkningen genom de emissioner som presenteras i 
detta prospekt.

Som aktieägare i STRICT kan varken jag eller någon annan 
vara nöjd med detta. Men betraktar jag det som vi faktiskt ås-
tadkommit i ett längre perspektiv, ser det positivt ut. Vi har ett 
ägande på 47,7 procent i Norrlandsindustrier, en koncern som 

under 2011 har goda förutsättningar att öka sin tillväxt avsevärt 
och dessutom leverera en acceptabel lönsamhet. Under det 
fjärde kvartalet 2010 redovisade Norrlandsindustrier ett resultat 
på MSEK 2,6 vilket bådar gott inför 2011. Vi har ett ansenligt 
värde i vår ägarandel i Norrlandsindustrier som jag anser inte 
syns i vår aktiekurs, detta måste vi kommunicera bättre.

Vi har uppnått kommunicerade mål beträffande vår rådgivn-
ingsverksamhet. Ökade intäkter under förra året och genom 
förvärv och rekryteringar är vi mer offensiva i vår marknads-
föring. Tack vare bredden i vår rågivning kan vi konstatera att 
vårt erbjudande attraherar även större företag. Detta är en med-
veten strategi och nu kompletteras kundstocken med fler större 
företag. 

Jag är bekymrad beträffande utvecklingen på de mindre ak-
tielistorna. Vissa av de bolag som listats har i efterhand visat sig 
vara för små eller inte vara tillräckligt mogna för en listning. I 
många fall har huvudägarna till bolagen dessutom inte tagit sitt 
ansvar när det uppstått problem. Vi har haft några kunder där 
negativa situationer påverkat STRICT även där vi har gjort vårt 
yttersta för att hjälpa till. Arbetar man med småbolag går det 
snett ibland. Det tillhör spelets regler. Det viktigaste för oss är 
att vara ytterst noggrann när det gäller valet av kunder vi arbetar 
med. Tydligt är att marknaden för den rådgivning som STRICT 
erbjuder ökar med hög tillväxt. 

Överlag så ser det mycket intressant ut för STRICT just nu. 
Det gäller både för investerings- och rådgivningsverksamheten. 
Vi har stora planer för våra investeringar, Norrlandsindustrier 
och Green Exit. Vi har också tillräckligt med resurser för tillväxt 
i vår rådgivningsverksamhet. Att efterfrågan finns där är jag över-
tygad om, nu handlar det om marknadsföring och försäljning.

När företag byggs uppstår olika trappsteg som när de tas blir 
en katalysator i verksamheten. Vissa talar om att pusselbitarna 
faller på plats. Jag känner väldigt tydligt att 2011 har alla möj-
ligheter att vara ett sådant år för STRICT. Vi har under några år 

vd-kommentar
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arbetat med en förvärvs- och affärsmodell i Norrlandsindustrier 
som jag anser har bekräftats med anledning av vad vi uppnått. 
Därutöver har vi skapat en rådgivningsplattform som nu ger oss 
möjlighet till aktivare försäljning. Sett till de olika tjänsterna är 
den dessutom unik. Ingen av våra konkurrenter erbjuder samma 
kombination av tjänster. Vi har attraherat nya medarbetare och 
har idag ett kompetent och erfaret team med den attityd som 
krävs. Vi vill göra affärer och vi har knappt börjat.

Mot bakgrund av uppbyggnaden av Norrlandsindustrier och 
den referensinvestering som därmed finns, kommer vi under 
2011 att utvärdera möjligheterna med att arrangera ytterligare 
kapital till vår investeringsverksamhet. Planerna är inriktade på 
att etablera en traditionell riskkapitalstruktur där STRICT Eq-
uity AB planeras vara ett managementbolag till en fond med 
liknande investeringsinriktning som Norrlandsindustrier. 

Nu tar vi nästa steg i utvecklingen av STRICT genom att göra 
”industri” av det vi håller på med. Vi ska öka värdet på STRICT 
genom att bland annat minska affärsrisken. I takt med att an-
talet kunder och medarbetare ökar blir det särskilt viktigt att 
minska personberoendet och ytterligare utveckla vår processo-
rienterade arbetsmetodik. Redan 2008 ISO 9001-certifierade vi 
vårt värdepappersbolag STRICT Corporate Finance AB i syfte 
att reducera personberoendet och göra det lättare att skola in nya 
medarbetare. Under 2011 är ambitionen att ISO 9001-certifiera 
övriga delar av verksamheten där det är meningsfullt. 

Det är lätt för mig att bli entusiastisk när jag beskriver 
STRICT och framtiden. Men det är så det ska vara. Tänk på 
att STRICT endast har funnits till sedan 2007. Konjunkturer 
och börsklimat går upp och ner. Jag kan inte tänka mig att göra 
något roligare och mer stimulerande under de närmaste åren. 
Följ med oss som aktieägare. Vi kommer att göra många intres-
santa affärer.

Mats Löfgren, VD

Mats Löfgren

vd-kommentar
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erbjudandet
På extra bolagsstämma den 14 februari 2011 beslutades att 
öka bolagets aktiekapital med högst SEK 4.359.008,30, från 
SEK 2.615.405 till högst SEK 6.974.413,30 genom emission 
av högst 87.180.166 aktier, varav högst 2.333.333 aktier av 
serie A och högst 84.846.833 aktier av serie B, vardera med ett 
kvotvärde om SEK 0,05 per aktie. Ökningen av aktiekapitalet 
skall ske genom kontant nyemission med företrädesrätt för 
nuvarande aktieägare. Emissionen riktar sig till aktieägarna i 
STRICT som på avstämningsdagen den 28 februari 2011 var 
aktieägare i STRICT. För tre (3) innehavda registrerade aktier 
av serie A och serie B i bolaget ges rätt att teckna fem (5) nya 
aktier av respektive serie. Teckningskurs är fastställd till SEK 
0,19. Teckning kan även ske genom fordringskvittning enligt 
ABL 13 kap 41 §.

kapitalökning Och utspädningseffekter
Erbjudandet medför en kapitalökningen om MSEK 16,6. 
Genom emissionen kommer bolaget att tillföras cirka MSEK 
6,7 efter antagna fordringskvittningar om MSEK 8,7 samt 
emissionskostnader om cirka MSEK 1,2. Antalet aktier kom-
mer att ökas med högst 87.180.166 aktier från 52.308.100 ak-
tier till högst 139.488.266. För nuvarande aktieägare som ej 
väljer att delta i företrädesemissionen medför detta en utspädn-
ing på 62,5 procent av kapital- och rösteandelen i bolaget.

riktad eMissiOn
På extra bolagsstämma den 14 februari 2011 beslutades även 
om emission av högst 10.000.000 aktier av serie B i STRICT 
vilket skulle medföra att aktiekapitalet skulle ökas med högst 
SEK 500.000. Anledningen till den riktade emissionen är att 
styrelsen önskar ha möjlighet att tilldela aktier till långivare 
till bolaget, större placerare samt allmänheten i övrigt. Den 
riktade emissionen medför en kapitalökning med MSEK 1,9 
och kommer att medföra att bolaget tillförs cirka MSEK 1,1 
efter antagna fordringskvittningar om MSEK 0,8. Tecknings-
kurs är fastställd till SEK 0,19. Teckning kan även ske genom 
fordringskvittning enligt ABL 13 kap 41 §.

kapitalökning Och utspädnings-
effekter inklusive riktad eMissiOn
Om såväl företrädesemissionen som den riktade emissio-
nen fulltecknas innebär det att antalet aktier ökas med högst 
97.180.166 aktier från 52.308.100 aktier till högst 149.488.266. 
Kapitalökningen skulle i sådana fall uppgå till MSEK 18,5 och 
bolaget skulle tillföras cirka MSEK 7,8 efter antagna fordrings- 
kvittningar om cirka MSEK 9,5 samt emissionskostnader om 
MSEK 1,2. Om även den riktade emissionen inräknas medför 
det för de aktieägare som ej väljer att delta i företrädesemissio-
nen eller den riktade emissionen, en utspädning på 65,0 procent 
av kapitalandelen i bolaget och 64,5 procent av rösteandelen.

styrelsens försäkran
STRICT styrelse är ansvarig för den information som lämnas 
i detta prospekt och har vidtagit alla rimliga försiktighets åt-
gärder för att säkerställa att uppgifterna i prospektet, såvitt de 
vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att in-
genting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.

Stockholm 17 februari 2011

1,618 STRICT AB (publ)
Styrelsen

Inbjudan till teckning av aktier

inbjudan till teckning av aktier
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eMissiOnserbjudandena i saMManfattning

(SEK)
före  

emissioner

fulltecknad 
företrädes- 

emission

efter 
fulltecknad 
företrädes-

emission

fulltecknad  
riktad  

emision

efter 
fulltecknad 
företrädes- 
och riktad 

emission

netto emis-
sionslikvid 

efter kvittnin-
gar och 

kostnader
Aktiekapital 2 615 405,00 4 359 008,30 6 974 413,30 500 000,00 7 474 413,30 na

Antal A-aktier 1 400 000 2 333 333 3 733 333 0 3 733 333 na

Antal B-aktier 50 908 100 84 846 833 135 754 933 10 000 000 145 754 933 na

Totalt antal aktier 52 308 100 87 180 166 139 488 266 10 000 000 149 488 266 na

Totalt antal röster 64 908 100 108 180 163 173 088 263 10 000 000 183 088 263 na

Utspädning kapitalandel na 62,5% na 65,0%* na na

Utspädning rösteandel na 62,5% na 64,5%* na na

Kontant teckning na 7 874 899 na 1 150 000 na 9 024 899

Teckning genom kvittning na 8 689 333 na 750 000 na 9 439 333

Totalt tecknat na 16 564 232 na 1 900 000 na 18 464 232

Emissionskostnader na -1 200 000 na 0 na -1 200 000

netto kontant na 6 674 899 na 850 000 na 7 824 899
 
* Beräknat på så sätt att procentsatsen även innefattar Företrädesemissionen, d v s den totala utspädningen efter bägge emissionerna.

inbjudan till teckning av aktier
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Bakgrund och motiv

särskilda utManingar under 2009 Och 2010
STRICTs investeringsverksamhet har under de två senaste 
åren byggts upp till att idag omfatta ett ägande på 47,7 pro-
cent i Norrlandsindustrier AB (publ) och 49,0 procent i Green 
Exit AB. På grund av tidigare lågkonjunktur och särskilda ut-
maningar har resultaten i Norrlandsindustrier och Green Exit  
varit negativa under både 2009 och 2010. Norrlandsindustrier 
har tvingats till reserveringar för konstruktionsfel som inträf-
fade innan STRICT blev ägare i bolaget och nedskrivningar 
av lagervärden. Satsningen i Green Exit har tagit längre tid 
än beräknat och den ursprungliga affärsmodellen som även 
involverade larm- och säkerhetstjänster har övergivits. Idag 
fokuseras endast på säkra och miljöriktiga logistiklösnin-
gar för tillvaratagande, radering och destruktion av bland an-
nat datorer, mobiltelefoner och elektronisk utrustning samt 
sekretessmaterial.

De negativa resultaten i intressebolagen Norrlandsindus-
trier och Green Exit har successivt reducerat STRICTs egna 
kapital. Även om de inte påverkar STRICTs kassaflöde har 
den konsolidering av ”Resultat från intresseföretag” som 
sker löpande kraftigt bidragit till STRICTs negativa resultat. 
Huvudanledningen till den emission som presenteras i detta 
prospekt är därför att stärka koncernens balansräkning.

OMfattande ”turn-arOund”-arbete har  
skapat en gynnsaM situatiOn inför 2011
Tack vare kraftfulla åtgärder, bland annat rekrytering av 
ledande befattningshavare, har båda bolagen utvecklats be-
tydligt bättre under det sista kvartalet 2010 och under 2011 
visar båda bolagen på såväl ökad försäljning som acceptabel 
lönsamhet. Inom Norrlandsindustrier där Norrlandsfonden 
investerade MSEK 7,0 under 2010 sker även ett omfattande 
arbete med att leta efter och analysera tänkbara förvärv. Norr-
landsfondens investering var särskilt viktig då den förutom 
en stärkt likviditet medförde en ökad legitimitet för Norr-
landsindustriers affärsmodell. Under det fjärde kvartalet 2010 
redovisade Norrlandsindustrier ett resultat på MSEK 2,6. An-
talet propåer om förvärv har kraftigt ökat under hösten 2010. 
Likaså befinner sig Green Exit i ett mer offensivt läge idag. I 
början av 2011 tillträdde en försäljningschef och för närvar-
ande pågår en betydande nykundsförsäljning. 

Bland positiva faktorer bör även framhållas att satsnin-
gen inom rådgivningsverksamheten till att förutom corporate 
finance-rådgivning, även omfatta kompletterande rådgivning-
stjänster har börjat att ge resultat. Såväl försäljning som lönsam-
het har förbättrats och för närvarande befinner sig rådgivnings-
verksamheten i ett expansivt läge. Under hösten 2010 skedde 
tre nyrekryteringar vilka har frilagt resurser till ökad nykunds-

försäljning. Den kompletterande rådgivningen inom investor 
relations, governance, affärsjuridik och ekonomi har även re-
sulterat i ett flertal möjligheter till så kallade kross-försäljning, 
d v s att kunderna anlitar STRICT för ett flertal rådgivning-
stjänster.

kraftigt stärkt balansräkning 
Och tillskOtt av expansiOnskapital
Huvudanledningen till den företrädesemission som presente-
ras i detta prospekt tillsammans med den mindre riktade emis-
sionen som sker i samband med företrädesemissionen, är att 
stärka koncernens balansräkning. Investeringen och upp- 
byggnaden av Norrlandsindustrier har hittills finansierats 
genom eget kapital och lån. Genom emissionerna beskrivna i 
detta prospekt och den kapitalanvändning som beskrivs nedan 
försvinner samtliga förvärvslån relaterade till Norrlandsindus-
trier, d v s STRICTs innehav i Norrlandsindustrier kommer 
att vara helt obelånat. STRICTs egna kapital ökar med MSEK 
17,3, från MSEK 5,1 till MSEK 22,4. Eftersom MSEK 9,5 av 
de totala emissionsvolymerna tecknas genom kvittning av lån 
minskar skuldsättningen väsentligt vilket leder till en kraftigt 
förbättrad soliditet. Därutöver kommer bolaget att tillföras 
cirka MSEK 5,3 efter att MSEK 2,5 av den kontanta delen av 
emissionslikviden använts till slutamortering av förvärvslån 
avseende aktieinnehavet i Norrlandsindustrier. Dessa MSEK 
5,3 avses användas till förvärv av företag (MSEK 3,3) och som 
rörelsekapitalbuffert (MSEK 2,0).

kapitalanvändning
Den totala emissionslikviden från företrädesemission som 
presenteras i detta prospekt tillsammans med den mindre 
riktade emissionen som sker i samband med företrädesem-
issionen, uppgår till MSEK 18,5 före emissionskostnader. 
Företrädesemissionens storlek uppgår till MSEK 16,6 och den 
riktade emissionen till MSEK 1,9. Nedanstående kapitalan-
vändning är uppställd i prioritetsordning.

(MSEK)

Reducering av skulder genom teckning 
av aktier genom fordringskvittning 9,5

Medel till förvärv av företag 3,3

Rörelskapitalbuffert 2,0

Amortering av lån 2,5

Emissionskostnader 1,2

summa 18,5

eMissiOnskOstnader 
Emissionskostnader bedöms uppgå till totalt MSEK 1,2.

bakgrund och motiv
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Central information om STRICT

assOciatiOnsfOrM M M.
Bolaget grundades i Sverige och registrerades hos Bolagsver-
ket den 7 april 2006 och har sedan den 11 september 2007 
bedrivit verksamhet under firma 1,618 STRICT AB (publ). 
Bolaget är publikt (publ). Bolagets stiftare är Bolagsbyggaren 
i Sverige AB. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att 
vara moderbolag i koncern som skall bedriva ett aktivt ägande i 
bolag inom det finansiella området samt därmed förenlig verk-
samhet. STRICT etablerades som ett aktiebolag och bedriver 
verksamheten under denna associationsform, vilken regleras 
av Aktiebolagslagen (2005:551). STRICTs organisationsnum-
mer är 556701-7933. Styrelsens säte är Stockholms län, Stock-
holms kommun. Huvudkontorets adress är: Engelbrektsplan 1, 
SE-114 31 Stockholm. Telefonnummer 08-5450 7350.

histOrisk utveckling
Nedan presenteras en kortfattad sammanfattning av STRICT 
historiska utveckling under åren 2001 – januari 2011. Beskriv-
ningen gör inga anspråk på att vara heltäckande.

STRICT grundades 2001 av bolagets huvudägare Mats 
Löfgren som inom ramen för det som idag är dotterbolaget 
STRICT Corporate Finance AB bedrev finansiell rådgivn-
ing fokuserat på företagsaffärer. Under hösten 2006 bildade 
Löfgren tillsammans med Anders Eklund STRICT Equity AB 
(publ) som idag utgör moderbolag i koncernen. 

STRICT Equitys ursprungliga affärsidé var att genomföra 
omvända förvärv av börskandidater för att därefter dela ut 
vederlagsfria aktier i dessa bolag till aktieägarna i STRICT. 
Under våren 2007 blev det allt tydligare att tänkbara börskan-
didater förutom aktiespridning genom omvända förvärv även 
var i behov av omfattande finansiell rådgivning. Något som 
det närstående bolaget STRICT Corporate Finance AB i flera 
fall offererade och tillhandahöll. 

Mot bakgrund av detta beslutade en extra bolagsstämma i 
augusti 2007 att via apportemission förvärva 1,618 STRICT 
AB som var moderbolag till STRICT Corporate Finance AB. 
Motiven till förvärvet var att erhålla en effektivare affärsmod-
ell där helhetslösningar kunde erbjudas och att få ett tydligare 
kunderbjudande men även att skapa en ägarstruktur där samtli-
ga personer som var verksamma i STRICT-bolagen ägde ak-
tier i ett och samma moderbolag. I samband med detta bytte 
moderbolaget namn till 1,618 STRICT AB (publ). I november 
2007 upptogs moderbolagets aktie till handel på Aktietorget.

I januari 2008 rekryterades Ingela Borsch Nordén som Eko-
nomichef för koncernen. Under 2008 inleddes satsningen på 
att bygga upp en investeringsverksamhet vilket resulterade 
i koncernen Norrlandsindustrier AB (publ). I januari 2009 
rekryterades Ronnie Bergström som VD för investerings-
bolaget STRICT Equity AB. Under 2009 och 2010 hämmades 

försäljningen och lönsamheten i intresseföretaget Norrlansin-
dustrier av sämre konjunkturläge, reservationer för ökade ga-
rantikostnader samt extra lagernedskrivning. Detta medförde 
att STRICTs resultat från Resultat från andelar i intresse-
företag, kraftigt påverkade STRICTs resultat negativt under 
2009 och 2010. Under hösten 2008 och inledningen av 2009 
påverkades rådgivningsverksamheten av vikande efterfrågan 
vilket ledde till personalnedskärningar på tre personer. Under 
2009 ökade efterfrågan från bolagets kunder inom corporate 
finance-rådgivningen på så sätt att rådgivning inom områdena 
investor relations, affärsjuridik och ekonomi i allt högre grad 
efterfrågades. Detta bidrog till att konsultintäkterna under 
2009 mer än fördubblades.

Under 2010 konkretiserade STRICT sin satsning på att er-
bjuda sina rådgivningskunder ett komplett erbjudande inom 
corporate finance, investor relations, affärsjuridik och ekono-
mi. Detta skedde genom att IR Bolaget i juni förvärvades från 
Per Olsson som kvarstod som VD och blev stor aktieägare i 
STRICT. I juli förändrades den legala strukturen genom att 
STRICT Corporate AB blev moderbolag till de fyra rådgivn-
ingsbolagen STRICT Corporate Finance AB, STRICT IR 
Bolaget AB, STRICT Affärsjuridik AB och STRICT Ekonomi 
AB. Under det fjärde kvartalet inleddes även en satsning inom 
åmrådet governnace, eller bolagsstyrning. Detta ledde till att 
STRICT Governance AB bildades i början av januari 2011. 
Förvärvet av IR Bolaget i juni 2010 samt fyra st nyrekryterin-
gar under hösten 2010 medförde att antalet medarbetare inom 
STRICT under 2010 ökade från sex till 14.

rörelsekapital
Bolagets rörelsekapital per den 31 december 2010 uppgick till 
KSEK 3.869 och likvida medel uppgick vid samma tidpunkt till 
KSEK 3.577. Det befintliga rörelsekapitalet är enligt bolagets 
bedömning ej tillräckligt för att täcka de aktuella behoven un-
der den närmaste tolvmånadersperioden. Bolaget bedömer att 
det uppstår brist på rörelsekapital under andra kvartalet 2011. 
För att täcka rörelsekapitalbehovet för den närmaste tolvmånad-
ersperioden måste STRICT anskaffa ca MSEK 2,0, antingen 
genom användande av delar av den kontanta delen av emissions-
likviderna som beskrivs i detta prospekt, avyttring av tillgångar, 
exempelvis aktier i Norrlandsindustrier och/eller genom in-
krävande av delar av den fordran om MSEK 6,3 som bolaget har 
på Norrlandsindustrier. Om STRICT helt och hållet misslyckas 
med detta kommer bolaget att försöka finansiera rörelsekapital-
behovet genom lånebaserad finansiering, riktad emission eller 
andra former av kapitaltillskott. Detta kan leda till en reviderad 
strategi för STRICT och förmodligen också innebära en lägre 
investeringsnivå samt personalnedskärningar.

central information om strict
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eget kapital Och skuldsättning
Enligt balansräkningen den 31 december 2010 hade koncernen 
ett eget kapital om KSEK 5.086 samt  KSEK 22.221 i totala 
skulder. Av dessa skulder är KSEK 7.500 täckta av säkerheter 
i form av delar av STRICTs aktieinnehav i intresseföretaget 
Norrlandsindustrier AB (publ). Detta belopp om KSEK 7.500 
avser ett lån som upptogs i mars 2008 och som löper tills vi-
dare. Lånet löper med en ränta om STIBOR 3 mån plus 350 
räntepunkter. Ränta betalas kvartalsvis i efterskott. STRICT har 
vidare upptagit ett lån om KSEK 10.950. Lånet som lämnades i 
april 2010 löper med en ränta om STIBOR 3 mån plus 500 rän-
tepunkter och skall återbetalas den 28 april 2014. Ränta betalas 
kvartalsvis i efterskott. Den 31 december 2010 hade koncernen 
beviljade krediter om KSEK 50 varav KSEK 0 var utnyttjat. 

eget kapital Och skuldsättning 
31 deceMber 2010 
(ksek)

kortfristiga skulder 11.271
Mot garanti eller borgen -

Mot säkerhet 7.500

Utan garanti/borgen eller säkerhet 3.771

långfristiga skulder 10.950

Mot garanti eller borgen -

Mot säkerhet -

Utan garanti/borgen eller säkerhet 10.950

eget kapital 5.086
Aktiekapital 2.615

Bundna reserver 1.633

Fria reserver 11.561

Årets resultat -10.723

nettOskuldsättning 31 deceMber 2010
(ksek)

Kassa 3.577

Likvida medel -

Lätt realiserbara värdepapper -

likviditet 3.577

kortfristiga fordringar 6.246

Kortfristiga bankskulder -

Kortfristig del av långfristig skuld -

Andra kortfristiga skulder 11.271

kortfristiga skulder 11.271

netto kortfristig skuldsättning 1.448

Långfristiga banklån -

Emitterade obligationer -

Andra långfristiga lån 10.950

netto långfristig skuldsättning 10.950

nettoskuldsättning 12.398

Bolaget har förutom aktuella kundfordringar en kortsiktig lån-
efordran om KSEK 957 på intressebolaget Norrlandsindustrier 
AB (publ) varav KSEK 957 skall amorteras under 2011. Från 
och med rapporteringstillfället fram till och med tidpunkten för 
detta prospekts registrering hos Finansinspektionen (den 22 feb-
ruari 2011) har inga förändringar skett som påverkat det egna 
kapitalet eller skuldsättningen.

intressekOnflikter i eMissiOnen
Bolaget har anlitat Aktieinvest FK AB för administrationen av 
den emission som presenteras i detta prospekt. Aktieinvest FK 
AB äger inga aktier i STRICT eller har för avsikt att teckna 
aktier i emissionen. Aktieinvest FK AB är ett auktoriserade 
värdepappersbolag och står under Finansinspektionens tillsyn.

central information om strict
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Villkor, anvisningar och övrig
information om Erbjudandet
erbjudandet
På extra bolagsstämma den 14 februari 2011 beslutades att 
öka bolagets aktiekapital med högst SEK 4.359.008,30, från 
SEK 2.615.405 till högst SEK 6.974.413,30 genom emission 
av högst 87.180.166 aktier, varav högst 2.333.333 aktier av 
serie A och högst 84.846.833 aktier av serie B, vardera med ett 
kvotvärde om SEK 0,05 per aktie. Ökningen av aktiekapitalet 
skall ske genom kontant nyemission med företrädesrätt för 
nuvarande aktieägare. Emissionen riktar sig till aktieägarna 
i STRICT som på fastställd avstämningsdag var aktieägare i 
STRICT. Teckning kan även ske genom fordringskvittning en-
ligt ABL 13 kap 41 §.

avstäMningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vilka som 
skall erhålla teckningsrätter är den 28 februari 2011. 

företrädesrätt till teckning
Den som på avstämningsdagen den 28 februari 2011 var regi-
strerad som aktieägare i STRICT erbjuds med företrädesrätt 
att för tre (3) innehavda registrerade aktie av serie A och serie 
B i bolaget teckna fem (5) nya aktier av respektive serie.

teckningsrätter
Aktieägare i STRICT erhåller för varje innehavd aktie fem (5) 
teckningsrätter. För teckning av en ny aktie i STRICT erfor-
dras tre (3) teckningsrätter.

teckningskurs
Teckningskursen är SEK 0,19 per aktie. Courtage utgår ej. 

antal aktier sOM erbjuds
Erbjudandet omfattar högst 87.180.166 aktier varav högst 
2.333.333 avser aktier av serie A och högst 84.846.833 aktier 
av serie B. Aktier av serie A medför rätt till tio (10) röster per 
aktie och aktier av serie B en (1) röst per aktie. Samtliga ak-
tier avser aktier som skall nyemitteras och som erbjuds genom 
teckning. 

riktad eMissiOn
På extra bolagsstämma den 14 februari 2011 beslutades även 
om emission av ytterligare högst 10.000.000 aktier av serie 
B i STRICT. Anledningen till den riktade emissionen är att 
styrelsen önskar ha möjlighet att tilldela aktier till långivare 
till bolaget, större placerare samt allmänheten i övrigt. Teckn-
ing kan även ske genom fordringskvittning enligt ABL 13 kap 
41 §.

MetOd för att fastställa teckningskursen
Teckningskursen fastställdes av styrelsen den 12 januari 2011. 
Teckningskursen motsvarar den genomsnittliga aktiekursen 
för STRICT-aktien under de 20 handelsdagar som föregick 
offentliggörandet av förslaget till emissionen reducerat med 
en rabatt uppgående till cirka 29 procent. Huvudanledningen 
till att en rabatt lämnas i förhållande till aktuell aktiekurs är 
att styrelsen vill undvika att hamna i en situation där teckn-
ingskursen, vid en kraftig nedgång i bolagets aktiekurs, skulle 
kunna ligga på en nivå som överstiger aktuell aktiekurs. Hän-
syn har också tagits till att det bedömts som positivt om tillde-
lade teckningsrätter får ett tillräckligt stort värde som under-
lättar en aktiv handel i teckningsrätter vilket bedöms gynna 
förutsättningarna för en framgångsrik emission. Baserat på 
teckningskursen SEK 0,19 värderas bolaget före emissionerna 
till MSEK 9,9 och till MSEK 28,4 efter genomförda och full-
tecknade emissioner.

teckningstid
Teckning av aktier skall ske under perioden 4 - 18 mars 2011. 
Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter 
ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Efter teckningstiden 
kommer outnyttjade teckningsrätter, utan avisering från Euro-
clear, att bokas bort från aktieägarnas VP-konton.  

Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. Styrelsen 
förbehåller sig vidare rätten att återkalla föreliggande erbju-
dande om förhållanden på kapitalmarknaden så påkallar eller 
om intresset för emissionen bedöms vara för litet.

handel Med teckningsrätter
Handel med teckningsrätter kommer att ske på Aktietor-
get under perioden 4 – 15 mars 2011. Värdepappersinstitut 
med erforderliga tillstånd handlägger förmedling av köp och 
försäljning av teckningsrätter. Den som önskar köpa eller sälja 
teckningsrätter skall därför vända sig till sin bank eller fond-
kommissionär. Teckningsrätter som ej utnyttjas för teckning i 
emissionen måste säljas senast den 15 mars 2011 eller använ-
das för teckning av aktier senast den 18 mars 2011 för att inte 
bli ogiltiga och förlora sitt värde. Euroclear kommer efter teck- 
ningstidens utgång att boka bort outnyttjade teckningsrätter 
från berörda VP-konton. I samband med detta utsänds ingen 
VP-avi till berörda aktieägare.

villkor, anvisningar och övrig information om erbjudandet
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eMissiOnsredOvisning Och 
anMälningssedlar

Direktregistrerade aktieägare
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovan 
nämnd avstämningsdag är registrerade i den av Euroclear för 
Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emis-
sionsredovisning, inbetalningsavi, särskild anmälningssedel 
och prospekt. Av den förtryckta emissionsredovisningen 
framgår bland annat antalet erhållna teckningsrätter. Den som 
är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda 
förteckningen över panthavare med flera, erhåller inte någon 
emissionsredovisning utan underrättas separat. VP-avi som 
redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-
konto utsändes ej.

Förvaltarregistrerade aktieägare
Aktieägare vars innehav av aktier i STRICT är förvaltarregis-
trerade hos bank eller annan förvaltare erhåller varken emis-
sionsredovisning eller särskild anmälningssedel. Teckning och 
betalning skall då istället ske i enlighet med anvisningar från 
respektive förvaltare.

teckning Med stöd av teckningsrätt
Teckning med stöd av teckningsrätt sker genom kontant 
betalning senast den 18 mars 2011. Teckning genom betaln-
ing skall göras antingen med den förtryckta inbetalningsavin 
eller med den inbetalningsavi som är fogad till den särskilda 
anmälningssedeln enligt följande alternativ:

1. Inbetalningsavi
I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrät-
ter utnyttjas för teckning skall endast den förtryckta inbetaln-
ingsavin användas som underlag för teckning genom kontant 
betalning. Särskild anmälningssedel skall då ej användas. 
Observera att teckning är bindande.

2. Särskild anmälningssedel 1
I de fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras, eller ett an-
nat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtry-
ckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, skall den 
särskilda anmälningssedeln 1 användas som underlag för tec-
kning genom kontant betalning. Aktieägaren skall på anmäln-
ingssedeln, uppge det antal aktier som denne tecknar sig för 
och på inbetalningsavin fylla i det belopp som skall betalas. 
Betalning sker således genom utnyttjande av inbetalningsavin. 
Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma 
att lämnas utan avseende. Särskild anmälningssedel 1 kan er-

hållas från Aktieinvest FK AB på nedanstående telefonnum-
mer. Ifylld anmälningssedel skall i samband med betalning 
skickas eller lämnas på nedanstående adress och vara Aktiein-
vest FK tillhanda senast klockan 17.00 den 18 mars 2011. Det 
är endast tillåtet att insända en (1) särskild anmälningssedel 1. 
I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart 
den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kom-
mer således att lämnas utan avseende. Observera att teckning 
är bindande.

adress för teckning
Aktieinvest FK AB
Ärende: STRICT
SE-113 89 Stockholm
Besöksadress: Rådmansgatan 70 A, Stockholm
Telefon: 08-5065 1795
Telefax: 08-5065 1701
E-post: emittentservice@aktieinvest.se

teckning utan stöd av teckningsrätt
Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätt skall ske un-
der samma period som teckning av aktier med teckningsrätt, 
det vill säga från och med den 4 mars 2011 till och med den 
18 mars 2011. Anmälan om teckning utan teckningsrätt sker 
genom att den särskilda anmälningssedeln 2 ifylls, underteck-
nas och skickas till Aktieinvest FK AB på adress enligt ovan. 
Någon betalning skall ej ske i samband med anmälan om tec-
kning av aktier utan teckningsrätt utan sker i enlighet med vad 
som anges nedan.

Det lägsta antal aktier som intresserade kan anmäla för 

teckning utan stöd av teckningsrätt är 5.000 aktier, d v s ett 

likvidbelopp om SEK 950.

Den särskilda anmälningssedeln 2 skall vara Aktieinvest FK 
AB tillhanda senast klockan 17.00 den 18 mars 2011. Det är 
endast tillåtet att insända en (1) särskild anmälningssedel 2. I 
det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart 
den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kom-
mer således att lämnas utan hänseende. Observera att anmälan 
är bindande.

tilldelningsprinciper
Aktier av serie A som inte tecknas med primär företrädesrätt 
ska inte ges ut. Om inte samtliga aktier av serie B tecknas med 
stöd av teckningsrätter skall styrelsen besluta om tilldelning 
av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldeln-
ing i första hand skall ske till de som tecknat aktier med stöd 
av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på 
avstämningsdagen eller inte, och, vid överteckning, i förhål-
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lande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för 
teckning av aktier och, om detta inte är möjligt, genom lot-
tning, och, tilldelning i andra hand skall ske till andra som 
anmält intresse för teckning utan stöd av teckningsrätter och, 
för det fall dessa inte kan erhålla full teckning, skall tilldelning 
ske i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för 
teckning och, om detta inte är möjligt, genom lottning, samt, 
i tredje hand, skall tilldelning ske till parter som eventuellt 
kan komma att garantera emissionen och, genom lottning. 
Styrelsen förbehåller sig dock rätten att prioritera anmält int-
resse från personer som bedöms vara av särskild betydelse för 
bolagets verksamhet och resultat.

Besked om tilldelning vid teckning utan teckningsrätt
Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan teckn-
ingsrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i 
form av en avräkningsnota. Likvid skall erläggas senast tre (3) 
bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Något med-
delande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs 
ej likvid i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. 
Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att un-
derstiga priset enligt detta erbjudande, kan den som ursprun-
gligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara 
för hela eller delar av mellanskillnaden.

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

betalda Och tecknade aktier (bta)
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart 
detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter 
betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräf-
telse på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett 
på tecknarens VP-konto.

handel i bta
Handel i BTA kan ske på Aktietorget från och med den 4 mars 
2011 till dess att emissionen registrerats av Bolagsverket. För det 
fall delregistrering av emissionerna sker och flera serier av BTA 
utfärdas kommer dessa serier inte att handlas samtidigt på Akti-
etorget. Slutlig registrering beräknas ske i mitten av april 2011.

leverans av aktier
Så snart emissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket 
beräknas ske i mitten av april 2011, ombokas BTA till aktier 
utan särskild avisering från Euroclear. För de aktieägare som 
har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat utskickas information 
från respektive förvaltare.

rätt till utdelning
Aktie som tillkommit genom teckning medför rätt till vins-
tutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning 
som infaller närmast efter det att teckning registrerats.

Offentliggörande av
utfallet i eMissiOnen
Snarast möjligt efter att anmälningsperioden avslutats och sen-
ast omkring den 28 mars 2011 kommer bolaget att offentliggöra 
utfallet av emissionen. Offentliggörande kommer att ske genom 
pressmeddelande och finnas tillgängligt på bolagets hemsida.

upptagande till handel
De nyemitterade aktierna kommer att upptas till handel på 
Aktietorget efter att emissionen registrerats av Bolagsverket, 
de nya aktierna skapats i Euroclear-systemet och utbokats till 
tecknarnas depåer och VP-konton. Handeln sker i Aktietor-
gets elektroniska handelssystem och kan följas på bland an-
nat Internetadressen www.aktietorget.se under fliken ”Kurser” 
samt på de ledande affärstidningarnas sidor för börskurser 
under ”Aktietorget”. STRICT-aktiens så kallade kortnamn är 
STRICT. Eventuell start av informell handel i aktier där ak-
tieägare eller intresserad investerare ej meddelats besked om 
tilldelning och/eller där aktierna ännu inte registrerats i Eu-
roclear-systemet, sker helt och hållet utanför bolagets ansvar 
och kontroll.

stabilisering av kursnivå
Stabilisering av kursnivå genom övertilldelningsförfarande el-
ler andra åtgärder kommer ej att förekomma i samband med 
emissionen. 

eMissiOnens fullföljande
Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

ansvar för saMOrdning av erbjudandet
Bolaget har anlitat Aktieinvest FK AB för administrationen av 
erbjudandet. Aktieinvest FK AB är ett av Finansinspektionen 
auktoriserat värdepappersbolag och har adress Aktieinvest FK 
AB, SE-113 89 Stockholm.

villkor, anvisningar och övrig information om erbjudandet
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Information om de aktier som erbjuds

isin-kOd, lagstiftning, 
valuta Och registrering
Aktierna kommer att emitteras i enlighet med svensk lag-
stiftning och de kommer att vara denominerade i svenska kro-
nor. Aktierna kommer att registreras på person och utfärdas 
i elektroniskt format genom Euroclear-systemet. STRICT-
aktiens så kallade kortnamn är STRI och aktiernas ISIN-kod 
är SE0001881335. Kontoförande institut är Euroclear Sweden 
AB, Regeringsgatan 65, SE-103 97 Stockholm.

rättigheter Och begränsningar
Aktie som tillkommit genom teckning medför rätt till vins-
tutdelning första gången på den avstämningsdag för utdeln-
ing som infaller närmast efter det att teckning registrerats. 
Utbetalning av eventuell utdelning ombesörjs av Euroclear. 
Samtliga aktier har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och 
vinster. Aktier av serie A medför rätt till tio (10) röster per 
aktie och aktier av serie B medför rätt till en (1) röst per aktie. 
Innehavare av aktier har företrädesrätt vid nyteckning av ak-
tier. Avsteg från företrädesrätten kan dock förekomma. I hän-
delse av eventuell likvidation, inlösen eller konvertering har 
samtliga aktier samma prioritet.

grund för nyeMissiOn
Emissionen grundar sig på beslut på extra bolagsstämma den 
14 februari 2011. Emissionen planeras att avslutas snarast 
möjligt efter sista dagen för teckning, den 18 mars 2011. Så 
snart samtliga emissionslikvider till fullo inbetalts anmäls 
emissionen till Bolagsverket för registrering. Därefter regis-
treras de nya aktierna i Euroclear-systemet och distribueras till 
de tecknande placerarnas VP-konton och/eller depåer.

uppköpserbjudanden Och budplikt
Bolagets aktier har under det innevarande eller föregående 
räkenskapsåret ej varit föremål för offentligt uppköpserbju-
dande. Aktierna är ej föremål för erbjudande som lämnats till 
följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet.

källskatt
STRICT påtar sig ej ansvaret för att innehålla källskatt på 
eventuella inkomster av aktierna.

kOntrOll
Bolagets störste aktieägare Mats Löfgren, via bolag och pri-
vat, kommer efter den i detta prospektet presenterade emis-
sionen att inneha en betydande rösteandel i bolaget. Beroende 
på antalet deltagare på årsstämmor och extra bolagsstämmor 
kan detta i praktiken komma att innebära att Löfgren har kval-
ificerad majoritet på årsstämmor och extra bolagsstämmor. 
Detta skulle i sådana fall innebära att Löfgren kan rösta ig-
enom avgörande beslut på årsstämmor och extra bolagsstäm-
mor. Den kontroll som finns för att denna position inte miss-
brukas är att STRICT genom bolagets styrelse lägger fram 
förslag om beslut på årsstämmor och extra bolagsstämmor 
och att styrelsen utses av stämma   efter förslag från bolagets 
Valberedning.

information om de aktier som erbjuds
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Marknadsaspekter

källor

marknadensaspekter

Marknadens struktur

Investeringar
Enligt Svenska Riskkapitalföreningen finns på den svenska 
marknaden över 100 etablerade s k private equity-bolag vilka 
i genomsnitt har tolv innehav, d v s minst 1.200 innehav i s 
k portföljbolag. Därutöver, i börsnoterade och privata invest-
mentbolag, finns det enligt STRICTs bedömning minst yt-
terligare ett hundratal innehav av aktier i portföljbolag. Det 
finns således uppemot 1.500 bolag varav merparten ligger i 
den storleksklassen att de tillhör STRICTs målgrupp beträff-
ande investeringar och finansiell rådgivning. Signifikativt för 
private equity-bolagen är att de allra största har mycket stora 
finansiella resurser framförallt avsedda till s k buyouts samt att 
riskkapitalbolagen (venture capital) förfogar över jämförelse-
vis mindre kapital och att dessa i hög grad undviker s k sådd- 
och start-up investeringar. 

Dessutom bedöms det finnas över 1.000 svenska företag 
med en omsättning på MSEK 50 – 1.000 och mellan 50 – 200 
anställda som inför den närmaste tioårsperioden står inför ett 
generationsskifte.1 Således uppemot 2.500 bolag varav mer-
parten ligger i den storleksklassen att de tillhör STRICTs 
målgrupp beträffande såväl finansiell rådgivning som invest-
eringsobjekt.

Enligt Global Entrepreneurship Monitor har Sverige bland 
de äldsta företagarna i hela Europa. Andelen företagare som 
är 50 år eller äldre är högre endast i Portugal och Kroatien. 
År 2000 var 18 procent av alla egna företagare i Sverige 60 
år eller äldre2. Denna andel har mer än fördubblats och är 
idag större än 40 procent. Genomsnittsåldern på egna företa-
gare är högre än 55 år. För ett mycket stort antal företag är 
ett generationsskifte inom den närmaste tiden en oundviklig 
händelse. Sverige står inför en betydande strukturomvandling 
i näringslivet. STRICT står redo att lämna sitt bidrag till denna 
strukturomvandling och ta vara på de möjligheter som skapas.

Rådgivning
Den svenska marknadsstrukturen inom finansiell rådgivning, 
eller corporate finance, domineras av ett femtontal stora invest-
mentbanker varav flera utländska globala aktörer. Därutöver 
finns ett femtal svenska aktörer vars målgrupp är kunder med 
ett marknadsvärde på minst en miljard kronor. Samtliga dessa 
aktörer erbjuder ett fullsortiment av tjänster. Förutom finan-
siell rådgivning erbjuds exempelvis mäkleri, analys och ka-
pitalförvaltning. Förutom dessa större aktörer som alla siktar 
på större transaktioner med mycket stora tänkbara intäkter per 
transaktion, finns uppskattningsvis ett tjugotal mindre aktörer 

vars målgrupp är bolag noterade på de mindre aktiemarknad-
slistorna samt bolag på väg till notering. Endast ett fåtal av 
dessa står under Finansinspektionens tillsyn. Det är STRICTs 
uppfattning att det finns ett visst vakuum mellan dessa mindre 
aktörer och de allra största aktörerna vilket erbjuder en god 
affärsmöjlighet.

Beträffande marknaden för rådgivning inom området in-
vestor relations domineras denna av 4-5 aktörer som tillsam-
mans har cirka tre fjärdedelar av marknaden. Därutöver är 
marknaden fragmenterad med många mindre aktörer. I många 
fall erbjuder dessa även andra enklare kommunikationstjän-
ster och reklambyråverksamhet. STRICTs IR-tjänster är 
fokuserade på finansiell kommunikation riktad till mindre och 
medelstora börsbolag. Tjänsterna erbjuds ofta i kombination 
med STRICTs övriga rådgivningstjänster vilket bedöms skapa 
ett starkare erbjudande mot kund.

Governance, eller bolagsstyrning, är ett nischat område som 
kraftigt domineras av de stora revisionsbyråerna. Med utgång-
spunkt i koden för bolagsstyrning erbjuder revisionsbyråerna 
rådgivning som huvudsakligen är riktad till de större börsbola-
gen och fokuserar på legala aspekter. STRICTs tjänster inom 
detta område skall ses som en ”hälsokontroll” där målet är att 
kunden på ett proaktivt sätt skall kunna identifiera och hantera 
risker i syfte att optimera sina arbetsprocesser och därmed 
skapa ett effektivare företag som begår färre misstag.

Marknaden för affärsjuridiktjänster domineras av de ledande 
affärsjuridiska advokatbyråerna. Utöver dessa finns ett flertal 
mindre advokatbyråer varav vissa erbjuder fullservice av af-
färsjuridiska tjänster i mindre skala medan andra fokuserar på 
ett eller ett fåtal kärnområden som relaterar till företagstran-
saktioner eller affärstvister. STRICTs rådgivning inom områ-
det affärsjuridik fungerar som ett stöd till den egna invester-
ingsverksamheten samt bolagets kunder som anlitat STRICT 
för annan rådgivning, exempelvis inom området corporate 
finance. Uppdragen innefattar bolagsrätt och avtalsrätt men 
även arbetsrätt och juridiska frågor kring förvärv. STRICTs 
uppdrag sträcker sig även till att hantera bolagsstämmor och 
ärenden hos Bolagsverket.

Marknaden för redovisningstjänster är relativt frag-
menterad. Under de senaste åren har dock de större revisions-
byråerna genomfört satsningar inom detta område i syfte 
att bredda sin intäktsbas. Förutom revisionsbyråerna finns 
endast ett fåtal större aktörer. Sett till antalet aktörer domin-
eras marknaden kraftigt av mindre redovisningsbyråer som 
oftast är inriktade på småföretagarsegmentet. De kunder som 
STRICT riktar sig till är mindre noterade bolag som önskar 
out-sourca sin ekonomifunktion och som anlitar STRICT 

1. Tillväxtverket, 2007
2. Entreprenörsforum Jönköpings Universitet (http://entreprenorsforum.se/swe/?page id=3067)
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marknadensaspekter

även för annan rådgivning. STRICTs rådgivning inom detta 
område är fokuserad på mer avancerade tjänster, exempelvis 
koncernkonsolidering, kundanpassade nyckeltalsrapporter 
och likviditetsprognoser. Dessutom tar STRICT hand om års-
bokslut och delårsrapporter i enlighet med gällande regelverk 
för börsnoterade eller listade bolag.

STRICTs rådgivning syftar till att stärka kundens situation 
inför, under eller efter strukturella förändringar så att kunden 
kan fokusera på sin kärnverksamhet och därmed maximera sitt 
värde. Beroende på kundens situation kombineras STRICTs 
tjänster för att skapa ideala tillväxtförhållanden.

drivkrafter Och trender sOM
påverkar stricts verksaMhet

Engagerade entreprenörer
Bakom varje företag med tillväxtambitioner finns engagerade 
entreprenörer som med sin övertygelse och skaparvilja bidrar 
till att det svenska näringslivet fortsätter att utvecklas. Dessa 
entreprenörer bygger upp och utvecklar företag som växer, 
vilket i sin tur skapar arbetstillfällen och skatteintäkter. Dessa 
tillväxtorienterade företag som Sveriges entreprenörer skapar 
och utvecklar, är en av de allra viktigaste drivkrafterna på den 
marknad som STRICT verkar på. 

Investeringsvilligt kapital
En av de viktigaste drivkrafterna, förutom entreprenörer och 
deras tillväxtföretag, är  investeringsvilligt kapital. För att 
utveckla och expandera framgångsrika verksamheter behövs 
alltid finansiering. Även om ett företag växer under lönsamhet 
uppstår behov av rörelsekapital och medel till investeringar. 
Dagens affärsbanker bidrar inte fullt ut till den finansiering 
som krävs och företagen är oftast utelämnande till finansiering 
via ägarkapital. Huvudsakligen kan källorna till finansiering 
därvid delas upp mellan förmögna privatpersoner, riskkapital-
bolag och investerare som tillkommer via notering av ett bolags 
aktie. 

Företagens strävan efter expansion 
och behov av strukturaffärer
STRICTs verksamhet ger små och medelstora företag goda 
expansionsmöjligheter. Förutsättningarna för företagande 
växlar över tiden men sett i ett längre perspektiv måste dessa 
anses som goda i Sverige. Enligt Världsbankens ”Ease of Do-
ing Business”-index 2011 ligger Sverige på 14:e plats globalt. 
Inom EU placerar sig Sverige på en femteplats efter Storbri-
tannien, Danmark, Irland och Finland.3 Indexet består av nio 

underkategorier och den högsta placeringen för svensk del är 
inom kategorin ”Handel över gränserna”. Det är värt att notera 
att den lägsta placeringen inte avser skatter utan ”möjligheter 
att få kredit” där Sverige ligger på plats 72. 

När behov av finansiering och strukturaffärer uppstår ger 
STRICTs rådgivning inom områdena corporate finance, inves-
tor relations, governance, affärsjuridik och ekonomi kunderna 
förbättrade möjligheter att visa för tänkbara investerare att 
företagen är välskötta och de kan därigenom uppnå ökad tro-
värdighet. 

Generationsskiftesbolag är en växande målgrupp
Det är ett välkänt faktum att Sverige står inför en utmaning 
när det gäller att lösa den s k generationsskiftesproblematik 
som finns. Det finns ett stort behov av att finna nya ägare till 
ett stort antal familjeägda företag i Sverige. En trend som 
förstärktes under 2010 var att ägarna till dessa företag blivit 
alltmer aktiva i sin planering att lösa sina generationsskiften. 
Baserat på ett flertal rapporter från externa parter, bland an-
nat Tillväxtverket, bedömer STRICT att det finns över 1.000 
svenska företag med en omsättning på MSEK 50 – 1.000 och 
mellan 50 – 200 anställda som inom den närmaste femårsperi-
oden står inför ett generationsskifte. 

Private Equity-bolagens ökade behov av exits
Mot bakgrund av de stora belopp som under det senaste året 
investerats i private equity-bolagens fonder har dessa för när-
varande tillgång till stora kapitalbelopp som ännu inte invest-
erats. Detta ställer ett högre krav på att deras befintliga inves-
teringar successivt avvecklas. STRICT bedömer att det finns 
ett behov hos dessa aktörer att öka takten i dessa så kallade 
exits, vilket bör gynna STRICTs verksamhet inom samtliga 
verksamhetsområden.

3. Världsbanken (http://www.doingbusiness.org/rankings)



28

Affärsidé, Affärsmodell och Mål

affärsidé
STRICTs affärsidé är att skapa aktieägarevärde genom lång-
siktig investeringsverksamhet som kompletteras med en vinst-
givande rådgivningsverksamhet.

affärsMOdell
STRICTs affärsmodell bygger på att ta tillvara de samordn-
ingsfördelar som investerings- och rådgivningsverksamheten 
skapar tillsammans. Koncernens intäkter genereras genom 
avyttringar av investeringar och försäljning av rådgivnings-
tjänster. 

Eftersom investeringsverksamheten är under uppbyggnad 
och ännu inte har genererat någon intäkt från försäljning av 
någon investering, utgör rådgivningsverksamheten ett viktigt 
inslag då den skall generera intäkter minst motsvarande de 
kostnader som är förknippade med hela STRICTs verksam-
het. Rådgivningsverksamheten ger också en legitimitet vid 
diskussioner och förhandlingar med parter som investerings-
verksamheten är beroende av, exempelvis säljare av företag, 
banker och investerare. Därtill är de resurser som finns inom 
STRICTs rådgivningsverksamhet, en nödvändighet vid iden-
tifiering och genomförande av förvärv, finansiering, löpande 
affärsstöd samt vid avyttringar.

Förutom att vara en resurs för investeringsverksamheten 
skall rådgivningsverksamheten helt och hållet betraktas som 
en egen resultatenhet och ytterligare expandera sin verksam-
het mot externa kunder.

Mål
STRICTs mål är att bygga upp en investeringsverksamhet där 
värdet på STRICTs innehav liksom kapital till förfogande för 
investeringar skall öka väsentligt. Inom rådgivningsverksam-
heten skall försäljningstillväxten uppgå till minst 50 procent 
per år samtidigt som andelen fasta intäkter från managemen-
tuppdrag sett i relation till de totala intäkterna, skall öka för att 
vid utgången av 2012 täcka STRICTs totala rörelsekostnader.

affärsidé, affärsmodell och mål
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Verksamhet

legal struktur 
STRICT-koncernen består av åtta bolag. Moderbolaget 1,618 
STRICT AB (publ) heläger investeringsbolaget STRICT 
Equity AB och rådgivningsbolaget STRICT Corporate 
AB. STRICT Corporate AB heläger i sin tur dotterbolagen 
STRICT Corporate Finance AB, STRICT IR Bolaget AB, 
STRICT Governance AB, STRICT Affärsjuridik AB och 
STRICT Ekonomi AB. Koncernen har sitt kontor i Stockholm. 
Samtliga bolag har bildats i och har sin verksamhet i Sverige.

STRICTs verksamhet och operativa struktur består av en in-
vesteringsverksamhet och en rådgivningaverksamhet vilka 
överensstämmer med koncernens legala struktur.

verksaMhetsOMrådet investeringar
I dotterbolaget STRICT Equity AB bedrivs verksamhetsområ-
det Investeringar. Med fokus på vinstgivande bolag, huvudsak-
ligen så kallade generationsskiftesbolag, arbetar STRICT efter 
en modell där bolaget tar en aktiv roll i sina investeringar och 
på olika sätt söker bidra till att öka försäljning och lönsamhet. 
För närvarande finns två investeringar, Norrlandsindustrier AB 
(publ) och Green Exit AB.

Norrlandsindustrier AB (publ)
Under 2008 tog STRICT initiativ till att bygga upp en sepa-
rat legal struktur där Norrlandsindustrier AB (publ) är mod-
erbolag, Avsikten med Norrlandsindustrier är att successivt 
bygga upp en koncern bestående av helägda dotterbolag där 

både industriella och ekonomiska skalfördelar kan uppnås. 
Målsättningen är att innan utgången av 2012 ha byggt upp en 
koncern som består av 6-10 företag vilka tillsammans omsät-
ter minst MSEK 500. Norrlandsindustriers förvärv sker enligt 
en rad fastställda investeringskriterier, bland annat följande:

▪▪ Den årliga försäljningen skall uppgå till MSEK 50 – 200.
▪▪ Vinstmarginalen skall uppgå till 5 - 12 procent.
▪▪ Det skall finnas möjlighet till en årlig organisk tillväxt på 

10 procent.
▪▪ Företagen skall kunna förvärvas till ett PE-tal på 3 - 5.
▪▪ Minst 50 procent av köpeskillingen skall kunna arrangeras 

genom förvärvsfinansiering från bank.

För närvarande äger STRICT Equity AB 47,7 procent av Nor-
rlandsindustrier AB (publ) som i sin tur äger 100 procent av 
Scandinavian Terrain Vehicles AB, 100 procent av Berco Int-
ressenter AB med dess helägda dotterbolag Berco Produktion 
AB samt 100 procent av ÅMV Partners AB med dess helägda 
dotterbolag ÅMV Production AB. Därutöver ingår även ink-
råmet till före detta NSP Maskin AB i ÅMV Production AB.

Scandinavian Terrain Vehicles AB (STV)
STVs verksamhet innefattar tillverkning, uppgradering och 
uthyrning av bandvagnar samt påbyggnader såsom fasta flak, 
kranar och lastväxlare. STV konstruerar och bygger bandvag-
nar till alla verksamheter där det finns behov av terränggående 
fordon. Elkraftindustrin, olja och gas, prospektering, logistik, 
räddningstjänster är några exempel. 

Bandvagnarna har en förmåga att färdas i otillgänglig ter-
räng varför de har blivit ett mycket uppskattat fordon bland 
entreprenörer som arbetar i terrängen. STV har en betydande 
andel exportförsäljning och bandvagnar har levererats till ett 
stort antal länder, exempelvis ett flertal polarexpeditioner, 
energibolag, sjukvårds-, räddnings- och forskningsorganisa-
tioner. 

Berco Produktion AB
Verksamheten i Berco speglar en kraftfull utveckling från det 
som en gång startade i början av 1960-talet. Bercos huvud-
sakliga verksamhet är att utföra byggnationer av transport-
skåp avsedda för tunga och lätta lastbilar. Verksamheten har 
länge varit bolagets kärnverksamhet och antalet producerade 
transportskåp har successivt ökat under den senaste femårspe-
rioden. 

Berco har idag ett flertal stora kunder. Beträffande lätta last-
bilar är Volkswagen Transportbilar en av de största. Samarbe-
tet med Volkswagen har bland annat utmynnat i skåpkonceptet 
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VOLYMAX, vilket säljs över hela Sverige genom Volkswa-
gens rikstäckande återförsäljarnät. När det gäller tunga last-
bilar kan kunder som Volvo, Scania Sverige, Posten Logistik 
med flera nämnas. 

Berco arbetar kontinuerligt på att förbättra och bredda 
produktsortimentet för att alltid ha ett intressant utbud. Exem-
pelvis erbjuds transportskåp för transport av farligt gods s k 
ADR EXIII, både på tunga och lätta lastbilar. 

ÅMV Production AB
Åsele Mekaniska Verkstad AB (ÅMV) startades 1991 och 
i och med förvärvet av Scantec AB 1994 som sysslade med 
grovsmide och konstruktioner, utvecklades ÅMV till en plåt-
bearbetningsverkstad. 

Under åren skaffade sig ÅMV en position i marknaden som 
en kunnig legoleverantör inom plåtsektorn. I syfte att kunna 
erbjuda allt större och mer avancerade arbeten utvecklades 
successivt ett samarbete med ytterligare en handfull företag. 
En medveten satsning på gemensam marknadsutveckling 
inleddes 2001 och frukterna av denna började kunna skönjas 
med en expansion i slutet av 2001. 

Därefter har ett flertal nya kunder tillkommit och försäljnin-
gen har ökat successivt under de senaste åren. ÅMVs satsning 
på hög kvalitet, effektivitet och leveranssäkerhet har inneburit 
att bolaget levererar till många större företag, exempelvis Häg-
glunds Drives, Bosch Rexroth och Väderstadsverken. 

NSP Maskin 
NSP Maskin AB etablerades i Nordmaling 1979 och verksam-
heten är inriktad på tillverkning av större stålkonstruktioner, 
rostfria arbeten, silos och tryckkärl. Kunderna finns inom 
basindustrier och företag inom verkstadssektorn samt bygg- 
och anläggningssektorn. 

NSP Maskin AB har sedan 1985 utvecklat ett samarbete med 
P R Stephansen A/S, vars verksamhet inriktar sig mot basin-
dustrin med bland annat ett patent avseende en kalksläckn-
ingsprocess. Företaget levererar i samarbete med NSP Maskin 
färdiga konstruktioner inklusive tillverkning och installation. 
Kunder finns bland annat inom gruvindustrin, skogsindustrin 
och kommuner avseende vattenverk och reningsverk m.m. 

I juni 2010 förvärvade ÅMV Production AB inskråmet till 
NSP Maskin. Genom förvärvet skapades omedelbara samor-
dningsvinster i bland annat produktionen vilket gett god effekt 
på lönsamheten. 

Vänligen se även www.norrlandsindustrier.se. 

Green Exit AB
STRICT Equity AB äger 49,0 procent av röste- och kapita-
landelen i Skyddsteknik Norden AB som heläger Green Exit 
AB. All marknadsföring och försäljning sker under namnet 
Green Exit då Skyddsteknik Norden AB endast utgör ett hold-
ingbolag.

Green Exit erbjuder säkra och miljöriktiga logistiklösn-
ingar för tillvaratagande, radering och destruktion av bland 
annat datorer och elektronisk utrustning samt sekretessmate-
rial. Green Exit startades under 2009 mot bakgrund av ökade 
regulatoriska krav på tillvaratagande och destruktion av bland 
annat datorer och elektronisk utrustning. Tack vare ett nära 
samarbete med en ledande logistikpartner kan Green Exit erb-
juda en nationellt täckande verksamhet. Green Exits verkstad-
sanläggning finns i Bromma, Stockholm.

Vänligen se även www.greenexit.se.

verksaMhetsOMrådet rådgivning
Inom dotterbolagen till STRICT Corporate AB erbjuds 
rådgivning riktad till små och medelstora företag vars aktie är 
upptagen till handel eller planeras att upptas till handel. Genom 
det ISO 9001-certifierade värdepappersbolaget STRICT Cor-
porate Finance AB som står under Finansinspektionens till-
syn erbjuds finansiell rådgivning. Därutöver erbjuder STRICT 
rådgivning inom områdena investor relations, governance 
(bolagsstyrning), affärsjuridik och ekonomi.

STRICTs kunder är i huvudsak företag i expansion som har 
behov av att out-sourca en eller flera funktioner, permanent 
eller under en viss tidsperiod. Genom att STRICT hanterar ett 
flertal funktioner är målsättningen att kostnadseffektiva skal-
fördelar skall uppnås för kunden som tack vare detta kan lägga 
en större del av sin tid på försäljning och affärsutveckling.

STRICT strävar alltid efter att erbjuda sina kunder en 
rådgivningstjänst som innefattar flera av bolagets rådgiv- 
ningstjänster. STRICT kallar detta för ett managementupp-
drag som anpassas efter kundens behov. Intäkter som gener-
eras tack vare ingågna managementuppdrag faktureras kvar-
talsvis i förskott.

Corporate Finance
Inom ramen för värdepappersbolaget STRICT Corporate Fi-
nance AB bedrivs verksamhetsområdet Finansiell rådgivning. 
I samtliga uppdrag tar STRICT Corporate Finance ett helhet-
sansvar och agerar projektledare i egenskap av kundens finan-
siella rådgivare. STRICT Corporate Finance erbjuder rådgivn-
ing i samband med:

verksamhet
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▪▪ Alla former av emissioner
▪▪ Förvärv och försäljningar av företag
▪▪ Börsintroduktioner
▪▪ Turn arounds, rekonstruktioner och annan problemlösning
▪▪ Exithantering
▪▪ Omvända förvärv och aktiespridningar
▪▪ Budsituationer
▪▪ Förvärv och försäljningar av större block av befintliga aktier
▪▪ Värderingar (Fairness opinions)

Sedan 2001 när STRICT Corporate Finance AB påbörjade sin 
verksamhet har bolaget assisterat 37 företag med sammanlagt 
73 kapitalmarknadstransaktioner. Av dessa företag är 22 noter-
ade och 15 är privata bolag. STRICT har bland annat haft ans-
varet för att producera och hos Finansinspektionen registrera 
ett trettiotal prospekt.

Investor Relations
Genom dotterbolaget STRICT IR Bolaget AB erbjuds rådgivn-
ing inom investor relations. STRICT IR Bolaget arbetar med 
finansiell kommunikation riktad till kapitalmarknaden. Tjäns-
teutbudet omfattar följande områden: 

▪▪ Framtagande av IR-planer
▪▪ Produktion av årsredovisningar och prospekt
▪▪ Rådgivning inom området Sociala media
▪▪ Kapitalintroduktion
▪▪ Produktion av hemsidor
▪▪ Mediaträning
▪▪ Krishantering
▪▪ Omvärldsbevakning

Governance
STRICT erbjuder rådgivning inom området governance eller 
bolagstyrning. STRICTs arbete kan ses som en ”hälsokon-
troll” där målet är att på ett proaktivt sätt identifiera risker i 
syfte att optimera kundens arbetsprocesser och därmed skapa 
ett effektivare företag.

Genom de proaktiva egenutvecklade arbetsmetodikerna, 
ProBo® och TrACE® syftar STRICTs arbete till att reducera 
affärsriskerna i ett företag med målsättningen att effektiviteten 
och värdet på bolaget ökas. STRICTs tjänster är anpassade för 
såväl små som medelstora bolag med varierande behov.

STRICTs arbete syftar till att säkerställea att kunderna följer 
”best practice”. Kundens affärsprocesser analyseras sett ur ett 
riskperspektiv, liksom de interna kontrollmekanismerna, IT-
strukturen och kundens interna regelverk (policies). Därefter 
skapas en plan för hur optimal bolagsstyrning kan uppnås och 
vidmakthållas.

Affärsjuridik
STRICT erbjuder rådgivning inom området affärsjuridik 
genom dotterbolaget STRICT Affärsjuridik AB. Uppdragen 
innefattar bolagsrätt och avtalsrätt men även arbetsrätt och 
juridiska frågor kring förvärv. STRICTs uppdrag sträcker sig 
även till att hantera bolagsstämmor och ärenden hos Bolags-
verket.

Ekonomi
Genom dotterbolaget STRICT Ekonomi AB erbjuder 
STRICT redovisningstjänster; allt från löpande bokföring 
till koncernkonsolidering. Uppdragen innefattar bland an-
nat att hantera hela eller delar av ett företags eller koncerns 
ekonomifunktion där STRICT bland annat tar hand om 
löpande bokföring, kundreskontra med påminnelsehantering, 
leverantörsreskontra med betalningshantering, lönehanter-
ing, kontrolluppgiftshantering, skattedeklarationer, månad-
savstämningar och rapportering innefattande kundanpassade 
nyckeltalsrapporter och likviditetsprognoser. Dessutom tar 
STRICT hand om årsbokslut och delårsrapporter i enlighet 
med gällande regelverk för börsnoterade eller listade bolag.

Medarbetare
STRICT-koncernen har för närvarande 14 medarbetare. 
Samtliga medarbetare arbetar på kontoret i Stockholm. Av 
koncernens 14 medarbetare är två verksamma inom verk-
samhetsområdet Investeringar, tio inom verksamhetsområdet 
Rådgivning samt två inom moderbolaget. Fördelningen män/
kvinnor är sju/sju. 

kund- Och leverantörsstruktur
Inom rådgivningsverksamheten utgörs STRICTs kunder av 
ett tjogotal företag. Bolaget anser sig ha ett lågt beroende av 
en eller ett fåtal kunder. STRICT är i sin verksamhet inte be-
roende av några för verksamheten viktiga leverantörer.

kOnkurrenssituatiOn
Inom sina respektive verksamheter konkurrerar STRICT på 
följande sätt:

Investeringsverksamheten
Inom området investeringar konkurrerar bolaget med ett stort 
antal aktörer som har väsentligt mer kapital avsett för inves-
teringar i jämförelse med STRICT. Exempelvis riskkapita-
laktörer, börsnoterade investmentbolag och förmögna privat-
personer. Inom segmentet generationsskiftesbolag som för 
närvarande är STRICTs huvudsakliga fokus, anser STRICT att 
det inom den storlek av företag som är bolagets målgrupp, för 
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närvarande råder en gynnsam konkurrenssituation. Bolagets 
investeringsverksamhet har hittills byggts upp med hjälp av ett 
begränsat eget kapital, medfinansiärer och lånekapital.

Om STRICT skall kunna utveckla sin investeringsverksam-
het ytterligare krävs kapital avsett för investeringar. Sådant 
kapital kan arrangeras genom avyttringar av hela eller delar 
av nuvarande investeringar eller genom nyanskaffning av ka-
pital. Ett av STRICTs mest prioriterade områden under 2011 
är att utvärdera hur ytterligare kapital kan arrangeras samt att 
anskaffa detta kapital. STRICT bedömer att det mest sanno-
lika alternativet är att bolaget anskaffar ytterligare kapital till 
investeringar genom att arrangera detta genom externa invest-
erare som investerar i särskilda investeringssatsningar, alltså ej 
genom nyemissioner i STRICT. 

Rådgivningsverksamheten
Inom den målgrupp av företag som STRICT riktar sig till be-
träffande bolagets rådgivningstjänster, mindre och medelstora 
företag vars aktie är upptagen till handel eller planeras att upp-
tas till handel, har STRICT ej kunnat identifiera något företag 
som erbjuder samma tjänsteutbud som bolaget erbjuder. Inom 
corporate finance-verksamheten konkurrerar STRICT med ett 
femtal aktörer som liksom STRICT Corporate Finance AB 
står under Finansinspektionens tillsyn. 

Merparten av dessa erbjuder dock endast corporate finance-
rådgivning, i vissa fall kombinerat med tjänster inom mäkleri, 
kapitalförvaltning och emissionsadministration. Tjänster som 
STRICT ej erbjuder och i framtiden ej heller har för avsikt 
att expandera inom. På samma sätt konkurrerar STRICT inom 
områdena investor relations, governnace, affärsjuridik och 
ekonomi med specialiserade aktörer inom dessa områden.

STRICTs konkurrensfördel ligger i att kunna erbjuda sina 
kunder rådgivning inom ett flertal områden där kunden, vid 
anlitande av konkurrerande aktörer, tvingas anlita flera olika 
leverantörer. Konkurrensfördelen består främst i att genom att 
erbjuda ett ”paket” av tjänster, att kunden har möjlighet att 
finna en helhetsleverantör där betydande effektivitetsvinster 
uppnås.

tendenser Och yttre faktOrer
sOM kan påverka strict

Den allmänna konjunkturen och börsklimatet
STRICTs verksamhet är konjunkturkänslig. En konjunk-
turförsämring kan indirekt påverka STRICTs investerings-
verksamhet då de företag som STRICT investerat i kan 
drabbas av försämrad försäljning och lönsamhet. En konjunk-
turförsämring kan även påverka STRICTs rådgivningskunders 

vilja att anlita bolaget. Likaså kan det allmänna börsklimatet 
och börsers och marknadsplatsers attraktionskraft som expan-
sionsalternativ påverka STRICTs tillväxt och lönsamhet. 

Ökade regulatoriska krav
STRICTs verksamhet påverkas direkt och indirekt av lag-
stiftning samt av krav och rekommendationer från reglerade 
och inofficiella marknadsplatser. STRICTs dotterbolag 
STRICT Corporate Finance AB är ett auktoriserat värdepap-
persbolag under Finansinspektionens tillsyn vilket medför att 
ett stort antal regulatoriska frågor måste bevakas och uppfyl-
las. Lagstiftningen och dessa krav och rekommendationer kan 
i framtiden förändras vilket skulle kunna innebära att bolagets 
intäkter och lönsamhet påverkades på ett negativt sätt.

Utbudet av investeringsobjekt
Eftersom STRICT inom sin investeringsverksamhet huvud-
sakligen har ett fokus på s k generationsskiftesbolag är bolaget 
beroende av att utbudet av sådana företag som är till försäljn-
ing ej minskar dramatiskt. Bakgrunden till STRICTs invester-
ingsfokus är det för närvarande stora utbudet av generations-
skiftesbolag vilket medfört relativt låga anskaffningskostnader 
för sådana företag. För närvarande baseras således en bety-
dande del av STRICTs investeringsverksamhet på att utbudet 
av dessa företag ej kommer att minska.

Konkurrenternas agerande
Om STRICTs konkurrenter inom investeringsverksamheten 
ökar sitt fokus på det segment som är STRICTs huvudsak-
liga fokus, generationsskiftesbolag, kan detta komma att 
påverka STRICTs investeringsverksamhet negativt. Likaså 
om bolagets konkurrenter inom rådgivningsverksamheten bör-
jar att tillämpa en affärsmodell liknande STRICTs, kan detta 
komma att påverka STRICTs verksamhetet negativt. 

MiljöfaktOrer
Bolagets verksamhet har en minimal miljöpåverkan. STRICT 
arbetar medvetet och löpande med att påverka sina leverantör-
er att arbeta med komponenter och produkter som har en re-
ducerad eller ingen miljöpåverkan i den mån detta är möjligt 
och har relevans.
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Framtidsutsikter

Under 2009 och 2010 har STRICTs investeringsverksamhet 
utvecklats sämre än beräknat. Detta har huvudsakligen berott 
på att intressebolaget Norrlandsindustrier AB (publ) tvin-
gats reservera för konstruktionsfel och nedskrivningar av la-
gervärden. Även investeringssatsningen i Green Exit har tagit 
längre tid än beräknat. Tack vare kraftfulla åtgärder, bland an-
nat rekrytering av nya ledande befattningshavare, är utvecklin-
gen nu på rätt väg vilket visats under det sista kvartalet 2010.

Positivt är också att satsningen inom rådgivningsverksam-
heten, till att förutom corporate finance-rådgivning även om-
fatta kompletterande rådgivningstjänster, ger resultat. Såväl 
försäljning som lönsamhet har förbättrats och rådgivnings-
verksamheten är i en expansiv fas.

pågående expansiOn Och närstående Mål
Under hösten 2010 skedde flera rekryteringar med syfte att 
öka tillväxten. Grunden är nu lagd för att STRICT under 2011 
skall expandera, både inom investerings- och rådgivningsverk-
samheten.

investeringsverksaMheten
Uppbyggnaden av Norrlandsindustrier har skett i enlighet 
med de investeringskriterier som fastställdes 2008. Genom 
tillämpning av STRICTs investeringsmodell för generations-
skiftesbolag finns idag fyra betydande verksamheter inom 
Norrlandsindustrier. Även om det funnits särskilda utmaningar 
i framförallt Berco Produktion AB, så har arbetet under de se-
naste tre åren stärkt STRICT i sin bedömning att detta segment 
erbjuder en särskilt intressant investeringsmöjlighet. STRICT 
bedömer att utbudet av välskötta företag som är till salu till 
rimliga värderingar kommer att beså under minst 5-10 år.

Redan 2008 fastställdes målet att Norrlandsindustrier innan 
utgången av 2012 skall ha byggt upp en koncern bestående 
av sju till tio industriföretag vilka har naturliga samarbetsmöj-
ligheter med varandra och som tillsammans omsätter över en 
halv miljard. Genom aktiva insatser av STRICT är målet att 
den genomsnittliga vinstmarginalen för de enskilda företagen 
inom Norrlandsindustrier, sett över en konjunkturcykel, skall 
uppgå till sju procent per år.

Under 2011 kommer STRICT att fortsätta att utveckla Nor-
rlandsindustrier, med bland annat identifiering och analys av 
nya tänkbara förvärv. Under 2010 investerade Norrlandsfonden 
MSEK 7,0 i Norrlandsindustrier vilket förutom en stärkt lik-
viditet medförde en ökad legitimitet för Norrlandsindustriers 
affärsmodell. Under det fjärde kvartalet 2010 redovisade Norr- 
landsindustrier ett resultat på MSEK 2,6. Antalet propåer om 
förvärv har kraftigt ökat under hösten 2010. Likaså befinner 
sig Green Exit i ett offensivt läge idag. I början av 2011 till-
trädde en försäljningschef och för närvarande pågår en bety-
dande nykundsförsäljning.

Mot bakgrund av uppbyggnaden av Norrlandsindustrier och 
den referensinvestering som därmed finns, kommer STRICT 
under 2011 att analysera möjligheterna till att anskaffa ytter-
ligare kapital. Planerna är inriktade på att etablera en tradi-
tionell riskkapitalstruktur där STRICT Equity AB är ett man-
agementbolag till en fond med liknande investeringsinriktning 
som Norrlandsindustrier. 

Investeringar, utveckling och förvaltning samt avyttringar av 
företag är ett mödosamt arbete som kräver omfattande resurser 
i form av erfarenhet, kompetens, kontaktyta och engagemang.
STRICTs investeringssatsning fortsätter att utvecklas i nära samar-
bete med rådgivningsverksamheten. Inom denna finns idag ett fler-
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tal resurser som är en styrka vid etableringen av en riskkapitalfond. 
De huvudsakliga målsättningarna inom investeringsverksam-
heten under 2011 är att utveckla Norrlandsindustrier med 1-2 
ytterligare förvärv samt genom etablerandet av en riskkapital-
fond, att ha anskaffat ytterligare kapital för investeringar.

rådgivningsverksaMheten
Under 2010 har rådgivningsverksamheten breddat sina tjän-
ster. STRICT har alltid assisterat sina kunder med investor re-
lations, affärsjuridik och ekonomi men inte aktivt marknads-
fört tjänsterna. På grund av ökad efterfrågan förvärvades IR 
Bolaget, i juni 2010, med fyra personer vilket gav en förstärk-
ning inom investor relations. Likaså har under andra halvåret 
organisationen förstärkts med en affärsjurist och en redovisn-
ingsekonom. Detta tillsammans med en rekrytering inom om-
rådet governance (bolagsstyrning) har medfört att STRICT nu 
offensivt marknadsför dessa tjänster.

STRICT anser att bolagets rådgivningserbjudande är unikt. 
Det finns ingen aktör som riktar sig till mindre och medelstora 
listade bolag, som erbjuder STRICTs kombination av rådgivn-
ings-tjänster. Den traditionella expansionen av ett värdepap-
persbolag som arbetar med corporate finance har varit att 
expandera till närliggande finansiella tjänster, exempelvis 
mäkleri, kapitalförvaltning och analys. STRICT har valt en 
annan väg.

Det finns starka skäl till detta. För det första är efterfrågan 
stor på de tjänster som STRICT erbjuder, både som enskilda 
tjänster men framförallt som kombinationserbjudanden. Sto-
ra möjligheter ges till kross-försäljning, d v s att STRICTs 
kunder anlitar STRICT för flera rådgivningstjänster. STRICT 
strävar alltid att erbjuda sina kunder ett ”paket” av tjänster där 

ersättningen utgörs av ett fast månadsarvode som faktureras i 
förskott. På så sätt reduceras STRICTs affärsrisk då intäkts-
modellen medför förutsägbara löpande intäkter.
Det andra skälet till valet av rådgivningstjänster är att dessa skall 
stötta vidareutvecklingen av investeringsverksamheten. De före-
tag som STRICT investerar i behöver löpande rådgivning inom 
de områden som STRICTs rådgivningsverksamhet erbjuder. 
Genom de resurser som finns inom rådgivningsverksamheten är 
förhoppningen att det skall skapa en trygghet och legitimitet för 
ytterligare satsningar inom investeringsverksamheten.

Den huvudsakliga målsättningen inom rådgivningsverk-
samheten under 2011 är att väsentligt öka tillväxten i STRICT.

framtidsutsikter
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Utvald finansiell information

dOkuMent sOM detta prOspekt hänvisar till
I det följande presenteras sammanfattande räkenskaper för 
STRICT-koncernen avseende perioden januari 2007 till de-
cember 2010. Den historiska finansiella informationen till 
detta avsnitt införlivas genom hänvisning i detta prospekt till 
följande dokument.

▪▪ 1,618 STRICT ABs (publ) Bokslutskommuniké 2010.
▪▪ 1,618 STRICT ABs (publ) Årsredovisning avseende 2009.
▪▪ 1,618 STRICT ABs (publ) Årsredovisning avseende 2008.
▪▪ 1,618 STRICT ABs (publ) Årsredovisning avseende 2007.

De dokument som anges i punkterna ovan är en del av det-
ta prospekt. Samtliga årsredovisningar som det hänvisas till 
i detta prospekt har reviderats. Det har ej förekommit några 
avvikande formuleringar i revisorns uttalande. Räkenska-
perna avseende 2010 har ej reviderats av bolagets revisor. 
Dessa dokument kan laddas ner från bolagets hemsida www.
strict.se under fliken ”Investor Relations”, ”Finansiella rap-
porter” alternativt rekvireras från bolagets kontor på telefon-
nummer 08-5450 7350. Originalen avseende dessa rapporter 
finns tillgängliga för inspektion på bolagets huvudkontor med 
adress Engelbrektsplan 1, SE-114 31 Stockholm.

särskild kOMMentar
till 2008 års räkenskaper
Under 2008 konsoliderades det dåvarande dotterbolaget Berco 
Produktion ABs räkenskaper i STRICTs räkenskaper. Sedan 
2009 är Berco Produktion AB ett dotterbolag till STRICTs 
intressebolag Norrlandsindustrier AB (publ) vilket med-
fört att Berco Produktion ABs räkenskaper ej konsolideras i 
STRICTs. Av den anledningen är räkenskaperna för 2008 ej 
jämförbara med övriga års intäkter.

redOvisningsprinciper
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredo-
visningslagen och tillämpliga rekommendationer från Redo-
visningsrådet samt uttalanden från Redovisningsrådets akut-
grupp.
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* Under 2008 konsoliderades det dåvarande dotterbolaget Berco produktion ABs räkenskaper i STRICTs räkenskaper. Sedan 2009 är Berco produktion AB ett dotterbolag till 
STRICTs intressebolag norrlandsindustrier AB (publ) vilket medfört att Berco produktion ABs räkenskaper ej konsolideras i STRICTs. Av den anledningen är räkenskaperna för 
2008 ej jämförbara med övriga års intäkter.

resultaträkningar

(ksek koncern)            
2010-01-01 

-2010-12-31
2009-01-01 

-2009-12-31
2008-01-01 

-2008-12-31*
2007-01-01 

-2007-12-31

rörelsens intäkter
nettoomsättning 10.654 8.998 63.166 6.703

Övriga externa intäkter 311 277 153 -

summa rörelsens intäkter 10.965 9.275 63.319 6.703

rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -6.827 -6.856 -11.983 -4.470

personalkostnader -6.382 -4.570 -19.670 -3.035

Råvaror och förnödenheter - - -35.076 -

Avskrivningar  /  nedskrivningar av  
materiella och immateriella tillgångar -990 -846 -2.312 -390

Övriga rörelsekostnader - -2 - -

summa rörelsens kostnader -14.199 -12.274 -69.041 -7.895

rörelseresultat -3.234 -2.999 -5.722 -1.192

resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag -5.127 -4.227 10.915 -

Resultat från andelar i koncernföretag - 16 - -

Resultat från övriga värdepapper och fordringar -1.668 -1.528 -560 -

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 152 47 349 119

Övriga räntekostnader och liknande resultatposter -873 -110 -1.880 -1

resultat efter finansiella poster -10.750 -8.801 3.102 -1.074

Skatt på årets reusltat 27 - -30 -

Minoritetens andel av årets resultat - - -155 -

årets resultat -10.723 -8.801 2.917 -1.074
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kOMMentarer till resultaträkningarna

Rörelsens intäkter
Rörelsens intäkter har under perioden 2007 – 2010 utgjorts av 
rådgivningsintäkter från dotterbolagen i enlighet med tabellen 
nedan. STRICT IR Bolaget AB förvärvades den 30 juni 2010 
varför intäkter från detta bolag endast avser perioden juli – 
december 2010. Om Berco Produktion ABs intäkter för 2008 
undantas, uppgick STRICTs rådgivningsintäkter under 2008 
till KSEK 4.298. Detta var en minskning med 36 procent i 
jämförelse med 2007 vilket berodde på vikande efterfrågan på 
grund av oroligheter på kapitalmarknaden. Under 2009 bidrog 
bättre konjunktur och ökad optimism på kapitalmarknaden till 
att intäkterna ökade till KSEK 9.275 vilket motsvarade en ökn-
ing med 116 procent i jämförelse med 2008. Under 2010 ökade 
rörelseintäkterna med KSEK 1.689 till KSEK 10.965 vilket var 
en ökning med 18,2 procent i jämförelse med 2009. Alla intäk-
ter kommer från försäljning på den svenska marknaden.

Under fjärde kvartalet 2010 har verksamhet startats i dotter-
bolagt STRICT Affärsjuridik AB. Efter periodens utgång har 
verksamhet startats i ytterligare två dotterbolag, STRICT Gov-
ernance AB och STRICT Ekonomi AB.

Rörelsens kostnader
Rörelsens kostnader består av personalkostnader, övriga externa 
kostnader samt av- och nedskrivningar. Under perioden 2007 – 
2010 har rörelsekostnaderna varierat i intervallet KSEK 7.895 
– 14.199. Om Berco Produktion ABs rörelsekostnader för 2008 
undantas, minskade personalkostnaderna under slutet av 2008 
och under första halvåret 2009 genom personalnedskärningar 
som genomfördes på grund av vikande efterfrågan. Förutom 
under denna period kan rörelsekostnaderna anses ha ökat linjärt 
i takt med att bolagets intäkter ökat. Under 2010 ökade rörelse-
kostnaderna med KSEK 1.925 till KSEK 14.199 vilket var en 
ökning med 15,7 procent i jämförelse med 2009. Ökningen 
berodde i huvudsak på ökade personalkostnader. Under 2010 
uppgick personalkostnaderna till KSEK 6.382 vilket motsvar-
ade 45,0 procent av de totala rörelsekostnaderna, övriga externa 

fördelning av intäkter

(KSEK) 2010 2009 2008 * 2007
1,618 STRICT AB (publ) 438 197 - -

STRICT Equity AB 4.666 2.526 120 -

STRICT Corporate 
Finance AB 3.589 6.552 4.178 6.703

STRICT IR Bolaget AB ** 1.289 - - -

STRICT Affärsjuridik AB 180 - - -

STRICT Corporate AB 803 - - -

summa 10.965 9.275 4.298 6.703
  
* Exklusive det dåvarande dotterbolaget Berco produktion AB.
* * Ej helår. Avser perioden juli – december 2010

kostnader uppgick till KSEK 6.827 (48,1 procent) och av- och 
nedskrivningar uppgick till KSEK 990 (6,9 procent).

Rörelseresultat
Under hela perioden 2007 – 2010 har bolagets rörelseresultat var-
it negativt och varierat i intervallet KSEK -1.192 – KSEK –3.234. 
Bolagets verksamhet har befunnit sig i en tillxäxtfas vilket påver-
kat rörelseresultatet negativt. Under 2010 uppgick rörelseresulta-
tet till KSEK -3.234 vilket var en försämring med KSEK 235 i 
jämförelse med 2009. Under 2010 påverkades rörelseresultatet av 
kostnader för satsning på nytt kontor och IT-investering (KSEK 
539) samt rekrytering (KSEK 414) vilka bolaget betraktar som 
särskilda kostnader. Därutöver påverkades rörelseresultatet nega-
tivt av en reservering för osäker kundfordran på KSEK 1.072. 
Om rörelseresultat justeras för dessa poster uppgick det justerade 
rörelseresultatet för 2010 till KSEK –1.209. Under 2010 uppgick 
av- och nedskrivningar till KSEK 990.

Resultat från finansiella poster
Bolaget innehar sedan 2009 47,7 procent av kapital- och rö-
steandelen i Norrlandsindustrier AB (publ) och sedan 2009, 
49,0 procent av kapital- och rösteandelen i Skyddteknik Nor-
den AB. Eftersom STRICT konsoliderar resultatandelarna 
från dessa bolag och då dessa bolags resultat varit negativa 
har detta påverkat STRICTs resultat avsevärt under perioden. 
Detta gäller i synnerhet resultatet från Norrlandsindustrier AB 
(publ) som under 2009 belastade STRICT med KSEK –3.817  
och under 2010 med KSEK -2.883. Skyddsteknik Norden AB 
med dess dotterbolag Green Exit AB belastade STRICT med 
KSEK -2.244 under 2010. Till det positiva hör att resultatet i 
Norrlandsindustrier förbättrats och under fjärde kvartalet upp- 
gick till KSEK 2.597. Detta medförde att STRICTs resulta-tandel 
från intresseföretag under kvartal fyra uppgick till KSEK 1.239. 
Därutöver har STRICT haft finansiella kostnader på grund av re-
sultat från övriga värdepapper samt från räntekostnader på lån.

Skatt
Under perioden 2007 – 2010 har bolagets skattebelastning 
varit blygsam då resultaten varit negativa. Erlagd skatt avser 
ej avdragsgilla kostnader.

Periodens resultat
Under perioden har bolagets resultat varierat i intervallet 
KSEK 2.917 – KSEK –10.723. Om Berco Produktion ABs 
räkenskaper för 2008 undantas uppgick resultatet för 2008 
till KSEK -6.573. Under 2008 påverkades bolagets resultat 
kraftigt positivt av resultat från andelar i intressebolag. Under 
2009 uppgick bolagets resultat till KSEK -8.801 och under 
2010 uppgick resultatet till KSEK –10.723. Under båda åren 
påverkades resultatet kraftigt negativt av resultat från andelar 
i intresseföretag.
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balansräkningar

(ksek koncern) 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31
tillgångar
anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

goodwill 2.424 1.902 2.632 3.363

summa immateriella tillgångar 2.424 1.902 2.632 3.363
 

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 751 246 337 427

summa Materiella anläggningstillgångar 751 246 337 427

finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag 7.591 9.042 10.493 740

Andra långfristiga värdepappersinnehav 950 1.004 562 1.122

Andra långfristiga fordringar 5.768 - - -

summa finansiella anläggningstillgångar 14.309 10.046 11.055 1.862
summa anläggningstillgångar 17.484 12.194 14.024 5.652

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 1.670 1.396 1.373 2.105

Fordringar hos intresseföretag 1.907 10.838 1.422 -

Övriga fordringar 944 0 389 1.973

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1.725 294 302 194

summa kortfristiga fordringar 6.246 12.528 3.486 4.272

Kassa, bank 3.577 1.003 3.780 9.163

summa Omsättningstillgångar 9.823 13.531 7.267 13.435

suMMa tillgångar 27.307 25.725 21.291 19.087
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balansräkningar fOrts.

(ksek koncern) 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31
eget kapital, avsättningar  Och skulder 
bundet eget kapital  

Aktiekapital 2.615 2.420 1.620 1.620

Bundna reserver 1.633 4.106 10.894 2.640

summa bundet eget kapital 4.248 6.526 12.514 4.260

fritt eget kapital
Fria reserver 11.561 16.408 3.928 13.935

Årets resultat -10.723 -8.801 2.917 -1.074

summa fritt eget kapital 838 7.607 6.845 12.862

summa eget kapital 5.086 14.133 19.359 17.121

långfristiga skulder
Lån 10.950 -

summa långfristiga skulder 10.950 - - -

kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 2.040 556 299 280

Skatteskulder - - - 33

Övriga skulder 8.253 10.531 807 792

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 978 505 826 862

summa kortfristiga skulder 11.271 11.592 1.932 1.966

suMMa eget kapital,  avsättningar Och skulder 27.307 25.725 21.291 19.087

ställda säkerheter
Spärrade bankmedel - 143 143 140

Andelar i intresseföretag 5.010 6.696 - -

summa ställda säkerheter 5.010 6.839 143 140

ansvarsförbindelser
Borgensförbindelse 172 - - -

utvald finansiell information
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kOMMentarer till balansräkningarna

Anläggningstillgångar
Bolagets anläggningstillgångar består huvudsakligen av andelar 
i intresseföretag.

Immateriella anläggningstillgångar som består av goodwill 
avseende förvärven av STRICT Equity AB och STRICT IR 
bolaget AB har under perioden varierat i intervallet KSEK 
1.902 – KSEK 3.363. Den 31 december 2010 uppgick imma-
teriella anläggningstillgångar till KSEK 2.424 vilket motsvar-
ade 19,9 procent av de totala anläggningstillgångarna.

Materiella anläggningsstillgångar som huvudsakligen består 
av inventarier till kontor har under perioden 2007 – 2010 varier-
at i intervallet KSEK 246 – KSEK 751. Den 31 december 2010 
uppgick materiella anläggningstillgångar till KSEK 751 vilket 
motsvarade 6,2 procent av de totala anläggningstillgångarna.

Finansiella anläggningstillgångar som huvudsakligen består 
av andelar i intressebolag har under perioden 2007 – 2010 vari- 
erat i intervallet KSEK 1.862 – KSEK 11.055. Den 31 decem-
ber 2010 uppgick finansiella anläggningstillgångar till KSEK 
8.991 varav KSEK 7.591 avsåg andelen i Norrlandsindustrier 
AB (publ), KSEK 950 avsåg andra värdepappersinnehav och 
KSEK 450 avsåg långfristigt lån. Tillsammans motsvarade 
detta 73,9 procent av de totala anläggningstillgångarna. Inne-
havet i Skyddsteknik Norden AB och dess dotterbolag Green 
Exit AB är på koncernnivå nedskrivet till noll.

Omsättningstillgångar
Bolagets omsättningstillgångar har under perioden huvudsak-
ligen bestått i fordringar hos intressebolag och kontanta medel.

Kortfristiga fordringar som huvudsakligen bestått av 
fordringar hos intressebolag och kundfordringar har under 
perioden 2007 – 2010 varierat i intervallet KSEK 12.528 – 
KSEK 8.895. Fordringar hos intressebolag avser en fordran 
på Norrlandsindustrier AB (publ) som den 31 december 2009 
uppgick till KSEK 10.488. Under 2009 reducerades denna 
fordran med KSEK 4.213 genom att STRICT genom fordrings- 
kvittning tecknade ytterligare aktier i Norrlandsindustrier 
AB (publ). Den 31 december 2010 uppgick fordran på Norr-
landsindustrier AB (publ) till KSEK 6.275 vilket motsvarade 
41,4 procent av de totala omsättningstillgångarna. Under 2011 
har det överenskommits att Norrlandsindustrier AB (publ) 
skall amortera KSEK 957 på sin skuld till STRICT.

Under perioden har kundfordringarna varierat i intervallet 
KSEK 1.373 – KSEK 1.670. Den 31 december 2010 uppgick 
kundfordringarna till KSEK 1.670 vilket motsvarade 11,0 pro-
cent av de totala omsättningstillgångarna.

Under perioden 2007 – 2010 har bolagets kassa varierat i in-
tervallet KSEK 1.003 – KSEK 9.163. Den 31 december 2010 

uppgick bolagets kassa till KSEK 3.577 vilket motsvarade 
23,6 procent av de totala omsättningstillgångarna.

I övrigt består omsättningstillgångar av övriga fordringar och 
förutbetalda kostnader och upplupna intäkter vilka under peri-
oden uppgått till mindre belopp och varit relativt konstanta.

Balansomslutningen den 31 december 2010 uppgick till 
KSEK 27.307 varav KSEK 12.166 (44,6 procent av balan-
somslutningen) utgjordes av anläggningstillgångar och KSEK 
15.140 (55,4 procent) av omsättningstillgångar.

Eget kapital
Bolagets egna kapital har under perioden varierat i intervallet 
KSEK 19.359 – KSEK 5.086. På grund av negativt resultat under 
2009 reducerades det egna kapitalet från KSEK 19.359 till KSEK 
14.133. Likaså har under 2010 det egna kapitalet reducerats från 
KSEK 14.133 till KSEK 5.086. Den 31 december 2010 uppgick 
det egna kapitalet till KSEK 5.086 varav KSEK 4.248 avsåg bun-
det eget kapital och KSEK 838 avsåg fritt eget kapital. Det totala 
egna kapitalet motsvarade 18,6 procent av balansomslutningen.

Långfristiga skulder
Fram till och med våren 2010 har bolaget ej haft några lång-
fristiga skulder. I april upptog bolaget ett långfristigt lån på 
totalt KSEK 10.950 från åtta långivare. Per den 31 december 
2010 motsvarade detta lånebelopp 49,3 procent av bolagets to-
tala skulder. I den i detta prospekt presenterade företrädesem-
issionen har sex av långivarna accepterat att kvitta hela eller 
delar av sina lån till aktier vilket medför att den långfristiga 
skulden kommer att minska med KSEK 9.439.

Kortfristiga skulder
Under perioden 2007 – 2010 har kortfristiga skulder varierat i 
intervallet KSEK 11.592 – KSEK 1.932. Kortfristiga skulder 
består huvudsakligen av en låneskuld som uppstod vid förvärvet 
av ett av dotterbolagen inom Norrlandsindustrier AB (publ), 
Berco Produktion AB. I samband med att STRICT under 2009 
förvärvade ytterligare aktier i Norrlandsindustrier AB (publ), 
övertog STRICT denna låneskuld som då uppgick till KSEK 
9.000 samtidigt som STRICT erhöll en motsvarande fordran på 
Norrlandsindustrier AB (publ). Under hösten 2010 amorterades 
KSEK 1.500 på detta lån varefter det den 31 december 2011 
kvarstod KSEK 7.500 vilket motsvarade 66,6 procent  av de 
kortfristiga skulderna. I samband med den i detta prospektet 
presenterade emissionen kommer denna låneskuld att reduceras 
till KSEK 2.500.

I övrigt består kostfristiga skulder av leverantörsskulder och 
upplupna kostnader och förutbetalda intäkter vilka under peri-
oden uppgått till mindre belopp och varit relativt konstanta.
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kassaflödesanalyser

(ksek koncern)
2010-01-01 

-2010-13-31
2009-01-01 

-2009-12-31
2008-01-01 

-2008-12-31
2007-01-01 

-2007-12-31
den löpande verksaMheten
Rörelseresultat -3.234 -2.999 -5.722 -1.192

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

-avskrivningar på immateriella och materiella tillgångar 990 846 2.313 390

Resultat vid avyttring av inventarier - 13 - -

Erhållen ränta 55 132 349 119

Erlagd ränta -736 -1 -1.880 -1

Betald skatt - x -495 0

kassaflöde från den löpande verksaMheten före 
förändringar  i den löpande verksaMhetens till-
gångar Och skulder -2.925 -2.009 -5.435 -684

kassaflöde från den löpande verksaMhetens till-
gångar Och skulder
Ökning (-) / minskning (+) av varulager - - 96 -

Ökning (-) / minskning (+) av kundfordringar 621 -23 1.791 -2.105

Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar -2.297 312 1.900 -1.463

Ökning (+) / minskning (-) av leverantörsskulder 1.158 256 -1.025 280

Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder -99 -106 20.163 -1.604

kassaflöde från den löpande verksaMheten -3.542 -1.570 17.490 -5.576

investeringsverksaMheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -610 -37 -66 -471

Förvärv av koncernföretag 426 - -21.471 4.466

Förvärv av intresseföretag -3.675 -4.640 -1.000 -

Förvärv av aktier och andelar -1.14 -1.279 61 -1.122

Förändring fordringar intresseföretag 3.613 -9.415 -1.422 -

Ökning av långfristiga fordringar -450 - - -

Försäljning av intresseföretag - 100 497 -

Försäljning av koncernföretag - 17 -67 -

Försäljning av aktier och andelar - 193 1 -

Försäljning av materiella anläggningstillgångar - - - 60

Erhållen utdelning - 15 - -

kassaflöde från investeringsverksaMheten -2.310 -15.046 -23.468 2.933

finansieringsverksaMheten
nyemission -24 4.439 - 10.077

Ökning av finansiella skulder 9.950 9.400 595 -

Amortering av lån -1.500 - - -

kassaflöde från finansieringsverksaMheten 8.426 13.839 595 10.077

periOdens kassaflöde 2.574 -2.777 -5.383 7.434
Likvida medel vid periodens början 1.003 3.780 9.163 1.729

Likvida medel vid periodens slut 3.577 1.003 3.780 9.163

utvald finansiell information
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kOMMentarer OM kOncernens kassaflöde

Den löpande verksamheten
Då bolaget under perioden 2007 – 2010 befunnit sig i en 
tillväxtfas har kassaflödet från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital varit negativt. Bortsett från 
2008 då Berco Produktion ABs räkenskaper konsolideras i 
STRICTs räkenskaper och då STRICTs räkenskaper detta 
år inte är jämförbara med övriga års, beror det negativa kas-
saflödet före förändringar av rörelsekapital på att bolaget ej 
uppnått positiva rörelseresultat. För 2010 uppgick kassaflödet 
före förändringar av rörelsekapital till KSEK –2.925 varav 
rörelseresultat (KSEK –3.234) och erlagd ränta (KSEK –736) 
utgjorde de största posterna. Bortsett från 2008 har kassaflödet 
från förändringar i rörelsekapital bestått av mindre belopp.

Investeringsverksamheten
Under 2009 uppgick kassaflödet från investeringsverksam-
heten till KSEK -15.046 varav de största posterna avsåg förän-
dring fordringar intresseföretag om KSEK -9.415 och förvärv 
av intresseföretag KSEK -4.640. Förändring av fordringar 
intresseföretag avsåg en fordran som STRICT erhöll på Norr-
landsindustrier AB (publ) (se även avsnitten ”Omsättnings-
tillgångar” och ”Kortfristiga skulder” på sid 42) och förvärv av 
intresseföretag avsåg STRICTs ytterligare förvärv av aktier i 
Norrlandsindustrier AB (publ) och Skyddsteknik Norden AB.

Under 2010 uppgick kassflödet från investeringsverksam-
heten till KSEK –2.310 varav de största posterna avsåg förvärv 
av materiella anläggningstillgångar (KSEK -610), förvärv av 
aktier och andelar (KSEK -1.614).

Finansieringsverksamheten
Under 2007 genomfördes en kontant nyemission vilken in-
bringade KSEK 10.177 efter emissionskostnader. Under 2009 
uppgick kassaflödet från finansieringsverksamheten till KSEK 
13.839 varav KSEK 9.400 utgjordes av ökning av finansiella 
skulder och KSEK 4.439 utgjordes av nyemission där finan-
siering skedde genom betalning med egna aktier.

Under 2010 uppgick kassaflödet från finansieringsverksam-
heten till KSEK 8.426 varav de största posterna utgjordes av 
upptagande av lån (KSEK 9.950), amortering av lån (KSEK 
-1.500). Den 31 december 2010 uppgick bolagets utgående 
likvida medel till KSEK 3.577.

Genomförda, pågående och framtida investeringar
Investeringar i anläggningstillgångar har under perioden 2007 
- 2010 skett enligt följande: 

(KSEK Koncern) 2010 2009 2008 2007
Förvärv av materiella 
anläggningstillgångar 610 37 66 471

Förvärv av koncern-
företag -426 - 21.471 -4.466

Förvärv av intresse-
företag 3.675 4.640 1.000 -

Förvärv av andra lång-
fristiga värdepappersin-
nehav 1.614 1.279 - 1.122

summa investeringar 5.473 5.956 22.537 -2.873

Investeringarna i materiella anläggningstillgångar har un-
der hela perioden finansierats med kontanta medel från den 
löpande verksamheten samt kontant nyemission under 2007. 
Investeringarna i förvärv av koncernföretag har finansierats 
genom lån. Investeringarna i förvärv av intresseföretag har fin-
ansierats genom lån och eget kapital. Investeringarna i förvärv 
av andra långfristiga värdepappersinnehav har finansierats 
genom eget kapital och fordringskvittningar. Under perioden 
1 januari 2011 fram till och med datumet för Finansinspektio-
nens registrering av detta prospekt (den 22 februari 2011) har 
inga investeringar genomförts. Bolaget har för närvarande 
inga pågående investeringar. Beträffande framtida investering-
ar har bolaget ej ingått några avtal eller på annat sätt förbundit 
sig genomföra framtida investeringar. Framtida investeringar 
framgår av avsnittet ”Kapitalanvändning” på sid 18.
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nyckeltal Och data per aktie

(ksek koncern)
 2010-01-01 
-2010-12-31

2009-01-01
-2009-12-31

2008-01-01
-2008-12-31

2007-01-01
-2007-12-31

lönsaMhet Och räntabilitet
Omsättningstillväxt (%) 18,2 115,8 neg na

Rörelsemarginal (%) neg neg neg neg

Vinstmarginal (%) neg neg 4,6 neg

Räntabilitet på eget kapital (%) neg neg 30,1 neg

kapitalstruktur
Eget kapital (KSEK) 5.086 14.133 19.359 17.121

Balansomslutning (KSEK) 27.307 25.725 21.291 19.087

Sysselsatt kapital (KSEK) 1.314 11.541 19.979 16.381

Räntebärande nettoskuld (KSEK) 5.882 na na na

Kapitalomsättningshastighet (ggr) 0,41 0,45 1,32 0,36

Soliditet (%) 18,6 54,9 91,4 89,3

Skuldsättningsgrad (%) 3,63 0,64 - -

Räntetäckningssgrad (ggr) 0,40 0,50 2,45 -

kassaflöde Och likviditet
Kassaflöde före investeringar (KSEK) -3.542 -1.570 17.490 -5.576

Kassaflöde efter investeringar (KSEK) -5.852 -16.616 -5.978 -2.643

Likvida medel (KSEK) 3.577 1.003 3.780 9.163

investeringar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -610 -37 -66 -471

Förvärv av koncernföretag 426 0 -21.471 4.466

Förvärv av intresseföretag -3.675 -4.640 -1.000 -

Förvärv av aktier och andelar -1.614 -1.279 - -1.122

Medarbetare
Medelantalet anställda 6,5 5,0 53,0 2,8

Intäkter per anställd (KSEK) 1.687 1.855 1.195 2.374

Antalet medarbetare 14,0 5,0 62,0 5,0

data per aktie
Antal aktier 52.308.100 48.400.000 32.400.000 32.400.000

Resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,20 -0,18 0,09 -0,03

Resultat per aktie efter utspädning (SEK) -0,20 -0,18 0,09 -0,03

Eget kapital per aktie (SEK) 0,10 0,29 0,60 0,53

Aktiekurs 0,24 0,52 0,29 0,70

Aktiekurs / Eget kapital per aktie 2,40 1,79 0,48 1,32
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definitiOn av nyckeltal

lönsaMhet Och räntabilitet

Omsättningstillväxt (%) Ökning av intäkterna i procent av intäkterna motsvarande period föregående år

Rörelsemarginal (%) Rörelseresultat i procent av omsättningen

Vinstmarginal (%) periodens resultat i procent av omsättningen

Räntabilitet på eget kapital (%) periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital

kapitalstruktur

Eget kapital (KSEK) Eget kapital vid periodens slut

Balansomslutning (KSEK) Summan av tillgångar eller summan av skulder och eget kapital

Sysselsatt kapital (KSEK) Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder inklusive latent skatt

Räntebärande nettoskuld (KSEK) nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus finansiella tillgångar inklusive likvida 
medel

Kapitalomsättningshastighet (ggr) Årets omsättning dividerat med genomsnittlig balansomslutning

Soliditet (%) Eget kapital i procent av balansomslutningen

Skuldsättningsgrad (%) Räntebärande skulder dividerat med eget kapital

Räntetäckningsgrad Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader

kassaflöde Och likviditet

Kassaflöde före investeringar (KSEK) Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflödet minus förändring 
av rörelsekapital

Kassaflöde efter investeringar (KSEK) Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflödet minus förändring 
av rörelsekapital och investeringar

Likvida medel (KSEK) Banktillgodohavanden och kassa

Medarbetare

Medelantalet anställda Medelantalet anställda under perioden

Intäkter per anställd Omsättning dividerat med medelantalet anställda

Antalet medarbetare Antalet medarbetare vid periodens slut

data per aktie

Antal aktier Antalet utestående aktier vid periodens slut

Resultat per aktie före utspädning (SEK) periodens resultat dividerat med antal aktier

Resultat per aktie efter utspädning (SEK) periodens resultat dividerat med antal aktier efter full utspädning av utestående teckning-
soptioner

Eget kapital per aktie (SEK) Eget kapital dividerat med antal aktier

Aktiekurs Senaste betalkurs för rapportperiodens sista handelsdag
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finansiella Mål
Eftersom STRICTs verksamhet befinner sig i en tillväxtfas är 
det svårt att fastställa kvantitativa finansiella mål. Mot bakgr-
und av denna osäkerhet har STRICT styrelse avstått från att 
fasttälla långsiktiga finansiella mål då det ej ansetts meninsg-
fullt för läsaren av detta prospekt.

finanspOlicy
STRICT finanspolicy skall säkerställa att koncernens finan-
siella verksamhet överensstämmer med dess övergripande 
finansiella mål. Den skall vidare reglera vilka finansiella risk-
er bolaget eventuellt skall ta och hur dessa skall begränsas. 
STRICT finanspolicy reglerar även hur en framtida eventuell 
valutaexponering som koncernen löpande kan exponeras för 
skall hanteras, samt de interna regler och rutiner enligt vilka 
ekonomifunktionen utför sitt arbete efter. Enligt finanspolicyn 
skall STRICT ha en betryggande likviditetsreserv.

valutaexpOnering
STRICT har för närvarande ingen valutaexponering. Om 
STRICT i framtiden valutaexponeras och om beloppen är av 
väsentlig storlek, är det bolagets avsikt att valutasäkra even-
tuella valutaflöden och balansexponeringar via de traditionella 
möjligheter som den finansiella marknaden erbjuder.

utdelningspOlitik
Mot bakgrund av att bolagets styrelse valt att ej fastställa lång-
siktiga kvantitativa finansiella mål, är det svårt att fastställa en 
framtida utdelningspolitik. Emellertid är det styrelsens avsikt 
att på sikt föreslå utdelningar om STRICTs framtida resultat-
utveckling efter beaktande av bolagets finanspolicy, har ut-
delningsbara medel.

finansieringsstruktur, finansiella 
resurser Och lånebehOv
Bolagets rörelsekapital per den 31 december 2010 uppgick till 
KSEK 3.869 och likvida medel uppgick vid samma tidpunkt 
till KSEK 3.577. Enligt balansräkningen den 31 december 
2010 hade koncernen ett eget kapital om KSEK 5.086 samt  
KSEK 22.221 i totala skulder. Av dessa skulder är KSEK 7.500 
täckta av säkerheter i form av delar av STRICTs aktieinnehav 
i intresseföretaget Norrlandsindustrier AB (publ). Detta belopp 
om KSEK 7.500 avser ett lån som upptogs i mars 2008 och 
som löper tills vidare. Lånet löper med en ränta om STIBOR 
3 mån plus 350 räntepunkter. Ränta betalas kvartalsvis i efter-
skott. STRICT har vidare upptagit ett lån om KSEK 10.950. 
Lånet som lämnades i april 2010 löper med en ränta om STI-
BOR 3 mån plus 500 räntepunkter och skall återbetalas den 
28 april 2014. Ränta betalas kvartalsvis i efterskott. Den 31 

december 2010 hade koncernen beviljade krediter om KSEK 
50 varav KSEK 0 var utnyttjat. Bolaget har förutom aktuella 
kundfordringar en kortsiktig lånefordran om KSEK 6.275 på 
intressebolaget Norrlandsindustrier AB (publ) varav KSEK 957 
skall amorteras under 2011, det finns även en fordran på int-
ressebolaget Skyddsteknik på KSEK 950.

Det befintliga rörelsekapitalet är enligt bolagets bedömning 
ej tillräckligt för att täcka de aktuella behoven under den när-
maste tolvmånadersperioden. Bolaget bedömer att det uppstår 
brist på rörelsekapital under andra kvartalet 2011. För att täcka 
rörelsekapitalbehovet för den närmaste tolvmånadersperioden 
måste STRICT anskaffa ca MSEK 2,0, antingen genom an-
vändande av delar av den kontanta delen av emissionslikviderna 
som beskrivs i detta prospekt, avyttring av tillgångar, exempel-
vis aktier i Norrlandsindustrier och/eller genom inkrävande av 
delar av den fordran om MSEK 6,3 som bolaget har på Nor-
rlandsindustrier. Om STRICT helt och hållet misslyckas med 
detta kommer bolaget att försöka finansiera rörelsekapitalbe-
hovet genom lånebaserad finansiering, riktad emission eller 
andra former av kapitaltillskott. Detta kan leda till en reviderad 
strategi för STRICT och förmodligen också innebära en lägre 
investeringsnivå samt personalnedskärningar.

väsentliga förändringar i finansiell 
ställning, ställning på Marknaden Och 
fraMtidsutsikter
Sedan bolagets bokslutskommuniké den 31 december 2010,  
fram till datumet för Finansinspektionens registrering av detta 
prospekt (den 22 februari 2011), har inga väsentliga förändrin-
gar inträffat vad gäller koncernens finansiella ställning eller 
ställning på marknaden, ej heller beträffande bolagets bedöm-
da framtidsutsikter.

senast viktiga tendenser
Beträffande de senaste viktiga tendenserna under 2011 fram 
till datumet för Finansinspektionens registrering av detta 
prospekt (den 22 februari 2011), avseende försäljningsintäk-
ter, rörelse- och övriga kostnader, följer bolagets verksamhet 
och försäljning fastlagd budget.

skattesituatiOn
På grund av de svårigheter som är förknippade med att prog-
nostisera STRICTs resultatutveckling är det svårt att bedöma 
koncernens eventuella skattebelastning under de närmaste åren. 

skatteMässiga förlustavdrag
Per den 31 december 2010 hade bolaget ackumulerade för-
lustavdrag motsvarande KSEK 10.977 vilket motsvarade en 
latent skattefordran på KSEK 2.887.

Övrig finansiell information

övrig finansiell information
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övrig finansiell information

spOnsring
Inget bolag i koncernen har lämnat sponsorbidrag.

fastigheter
STRICT eller dess dotterbolag äger inga fastigheter. All verk-
samhet bedrivs i hyrda lokaler.

reviderad finansiell infOrMatiOn
Samtliga årsredovisningar som det hänvisas till i detta prospekt 
har reviderats. Det har ej förekommit några avvikande formu-
leringar i revisorns uttalanden. Räkenskaperna avseende 2010 
har ej reviderats av bolagets revisor.



49

Styrelse, ledande befattningshavare och revisor

styrelse
Styrelsen i STRICT består av följande personer (för ytterlig-
are information om respektive persons nuvarande och tidigare 
engagemang, vänligen se ”Kompletterande information om 
styrelse och ledning” på sid 54).

Claes Levin
Född 1941. Styrelseordförande. Levin 
har tidigare innehavt befattningar som 
VD för Diligentia, Reinhold och Platzer 
Bygg. Levin har även styrelseuppdrag 
i bland annat Wiking Minerals AB 
(publ) (Ordf), Kopylovskoye AB (publ), 
Bröderna Falk AB (Ordf), Alliance 
Oil AB (publ), Variant Fastighets AB 

(Ordf), Want AB (publ) (Ordf) och SH-Bygg AB (Ordf). Föru-
tom dessa styrelseuppdrag verkar Levin idag som huvudägare 
eller större ägare i ett flertal företag där han aktivt arbetar med 
att expandera dessa bolags verksamheter. Levin har därutöver 
även varit styrelseledamot i Öhman Fondkommission AB i 
över 25 år. Styrelseledamot sedan april 2008. Levin innehar 
privat och via bolag 3.761.000 aktier av serie B i STRICT.

Håkan Broberg
Född 1960. Styrelseledamot. Broberg 
driver sedan 1993 egna konsultbolaget 
H Broberg AB där verksamheten är in-
riktad på operativ rådgivning och tjän-
ster till företag i förändring. Broberg är 
styrelseledamot i STRICT Corporate 
Finance AB och har tidigare varit sty-
relseledamot i såväl listade som ett fler-
tal privata bolag. Broberg har en många 

års erfarenhet från både tjänste-, handels- och industriföretag 
där han innehaft positioner som CFO eller stf VD. Styrelsele-
damot sedan mars 2009. Broberg innehar privat och genom 
närstående 114.000 aktier av serie B i STRICT.

Julius Hefte
Född 1972. Styrelseledamot. Hefte var 
med och grundade Mangold Fondkom-
mission AB 2000 och var under åren 
2002-2006 verkställande direktör för 
bolaget och dess moderbolag Mangold 
AB. Under perioden 1996-2000 var 
Hefte projektledare inom OM-Gruppen 
med ansvar för leveranser av finansiella 

system till elmarknaderna i Norden och USA. Hefte verkar 
idag som aktiv investerare i flera företag. Styrelseledamot se-
dan april 2008. Hefte innehar genom bolag 367.000 aktier av 
serie B i STRICT.

Mats Löfgren
Född 1962. Verkställande direktör i mo-
derbolaget 1,618 STRICT AB (publ). 
Grundare av STRICT. Löfgren har 20 
års erfarenhet av investment banking 
och i synnerhet corporate finance, såväl 
från den svenska marknaden som Lon-
don. Förutom perioden 1998-2001 har 
Löfgren sedan 1990 agerat som entre-

prenör och drivit egen rådgivnings- och investeringsverksam-
het. Löfgren har tidigare haft ett stort antal styrelseuppdrag i 
såväl listade som privata bolag. Styrelseledamot sedan oktober 
2006. Löfgren innehar genom bolag 1.400.000 aktier av serie 
A och 12.460.000 aktier av serie B i STRICT.

Styrelsens ledamöter är valda för tiden intill årsstämma 2011. 
Ingen av styrelsens ledamöter har ingått avtal med bolaget eller 
dess dotterbolag om förmåner efter det att förordnandet avslutats.

styrelse, ledande befattningshavare och revisor
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ledande befattningshavare
De ledande befattningshavarna i STRICT utgörs av följande 
personer (för ytterligare information om respektive persons 
nuvarande och tidigare engagemang, vänligen se ”Komplet-
terande information om styrelse och ledning” på sid 56).

Mats Löfgren
VD i moderbolaget och Koncernchef (se under ”Styrelse”).

Ronnie Bergström
Född 1960. Verkställande direktör 
STRICT Equity AB sedan januari 2009. 
Bergström har tidigare varit VD för 
Profil och Glasbyggarna i Sverige AB. 
Dessförinnan har Bergström bland annat 
varit vVD Adcore Industry, VD Ability 
Asset Mangement, vVD Kistamässan 
samt vVD Cypak. Därutöver har Berg-

ström ett stort motorintresse och har bland annat varit verksam 
inom AudiSport i Sverige och Porsche med flera. Bergström 
har en bred erfarenhet från såväl industribolag som riskkapi-
talmarknaden. Bergström innehar inga aktier i STRICT.

Ingela Borsch Nordén
Född 1959. Ekonomichef i STRICT 
sedan januari 2008. Borsch Nordén 
har dessförinnan bland annat varit 
Gruppchef inom redovisningsbyrån 
Ekonomi Klarapapper AB (2002-2007) 
med huvudsakliga uppdrag som uthyrd 
Ekonomchef på ekonomavdelningar 
hos svenska och internationella små- 

och medelstora företag, Ekonomichef Affärshuset Fakta AB 
(2000-2002), Ekonomichef Smarteq AB (1998-2000), Kam-
rer på Vi i Villa AB (1988-1997) samt Redovisningschef In-
dependent Credit AB (1986-1987). Borsch Nordén innehar 
100.000 aktier i STRICT.

Per Olsson
Född 1963. Verkställande direktör 
STRICT IR Bolaget AB sedan juli 2010. 
Olsson har varit verksam inom media 
och finansvärlden i över 15 år. Med er-
farenhet från Finanstidningen, VD för 
ett kapitalförvaltningsbolag och VD för 
IR Bolaget har Olsson idag en stor och 
bred erfarenhet och kunskap om hur fi-

nansiell kommunikation riktad till kapitalmarknaden utveck-
las och förädlas. Olsson har varit IR-ansvarig i fem noterade 
bolag. Olsson innehar 3.885.540 aktier av serie B i STRICT.

Agne Pettersson
Född 1953. Verkställande direktör 
STRICT Corporate Finance AB se-
dan februari 2009. Agne Petterson har 
mer än 30 års erfarenhet från kapital-
marknaden samt industri- och tjänste-
företag, bland annat som koncernchef 
på Cashguard AB (publ), InterForward 
AB och Egmont Entertainment AB samt 

som vVD och CFO på Posten AB och som CFO på Tarkett 
AB. Pettersson har en bred industriell erfarenhet och ett gott 
nätverk vilket även gynnar systerföretaget STRICT Equity 
AB. Pettersson innehar inga aktier i STRICT.

Ingen av de ledande befattningshavarna har ingått avtal med 
bolaget eller dess dotterbolag om förmåner efter det att förord-
nandet avslutats.

revisOr

BDO Stockholm AB
Bolagets revisor är BDO Stockholm AB med huvudansvarig 
auktoriserad revisor Jörgen Lövgren (född 1957). Lövgren har 
varit revisor i bolaget sedan oktober 2006. Lövgren är medlem 
i FAR.

styrelse, ledande befattningshavare och revisor
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särskild infOrMatiOn OM MedleMMarna i 
bOlagets förvaltnings-, lednings- Och 
kOntrOllOrgan.
Ingen av de personer som nämns under rubrikerna Styrelse, 
Ledande befattningshavare samt Revisor på sid 49-50, har 
under den senaste femårsperioden deltagit i någon konkurs, 
dömts i bedrägerirelaterade mål, ej heller deltagit i likvida-
tion eller konkursförvaltning. Styrelseledamoten Håkan Brob-
erg har varit styrelseledamot i tre bolag, Gamers Paradise i 
Malmö AB, Gamers Paradise i Stockholm AB och Nordiska 
Dataspelhallar AB, som efter att Broberg avslutat sina re-
spektive styrelseengagemang, försatts i konkurs. Under den 
senaste femårsperioden har det ej heller funnits eller finns det 
från myndigheters sida några anklagelser och/eller sanktioner 
mot någon av de nämnda personerna. Ingen av personerna har 
under den senaste femårsperioden ej heller förbjudits av dom-
stol att ingå som medlem av emittents förvaltnings-, lednings- 
eller kontrollorgan eller från att ha ledande eller övergripande 
funktioner hos en emittent. Mellan personerna som nämns på 
sid 49-50 finns inga familjeband.

intressekOnflikter Och 
transaktiOner Med närstående
Mellan bolaget och de personer som nämns under rubrikerna 
Styrelse, Ledande befattningshavare och, Revisor på sid 49-
50, eller andra personer i ledande befattningar förekommer 
inga intressekonflikter. Det har ej heller förekommit, några 
avtalsförhållanden eller andra särskilda överenskommelser 
mellan bolaget och större aktieägare, kunder, leverantörer 
eller andra parter, enligt vilka någon av dessa personer valts 
in i bolagets förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan el-
ler tillsatts i annan ledande befattning. STRICT eller dess 
dotterbolag, har ej lämnat lån, ställt garantier, lämnat säker-
heter eller ingått borgensförbindelser till förmån för någon 
styrelseledamot, ledande befattningshavare, revisor eller an-
nan till bolaget närstående person. Bolagets VD och huvudä-
gare Mats Löfgren har lämnat ett lån till bolaget uppgående 
till KSEK 9.900. Lånet som lämnades i april 2010 löper med 
en ränta om STIBOR 3 mån plus 500 räntepunkter och skall 
återbetalas den 28 april 2014. Ränta betalas kvartalsvis i efter-
skott och har under 2010 utbetalats med KSEK 248. Förutom 
detta lån har det sedan 2007 och fram till och med tidpunkten 
för Finansinspektionens registrering av detta prospekt (den 22 
februari 2011), ej förekommit några närstående transaktioner.

styrelsens arbetssätt
Den 28 januari 2011 antog styrelsen en ny arbetsordning för 
styrelsen och instruktioner för verkställande direktör. Sty-
relsens arbetsordning anger bland annat styrelseledamöternas 

åligganden, vilka ärenden som skall behandlas och föreskrifter 
för styrelsemötenas genomförande. På bolagets styrelsemöten 
behandlades bland annat de fasta punkter som förelåg vid re-
spektive styrelsemöte. Exempelvis godkännande av protokoll 
från föregående möte, genomgång av affärsläge och ekono-
misk rapportering. Därutöver behandlades frågor såsom års-
bokslut, delårsrapporter, budget och likviditet samt övergri-
pande frågor som strategi och omvärldsanalys.

kOd för bOlagsstyrning
Eftersom bolagets aktie ej är upptagen på reglerad marknads-
plats är bolaget ej tvunget att följa koden för bolagsstyrning.  
Bolaget tillämpar ej koden för bolagsstyrning. Även om så 
är fallet har bolaget en ambition att inom de närmaste åren 
successivt börja tillämpa koden. Takten för kodens tillämpn-
ing kommer huvudsakligen att bero på om de ökade kost-
nader som är relaterade till koden är försvarbara i relation till 
bolagets försäljning och resultat.

interna pOlicies Och instruktiOner
STRICTs aktie är sedan den 19 november 2007 upptagen till 
handel på Aktietorget. Att ha aktien upptagen till handel in-
nebär att ett stort antal regler och förhållningssätt måste följas. 
Vissa av dessa är reglerade enligt lag eller i noteringsavtalet 
med Aktietorget, andra är endast rekommendationer. STRICTs 
styrelse antagit följande interna policies och regelverk; Fin-
anspolicy, Kommunikationspolicy, IT- och säkerhetspolicy, 
Kvalitetspolicy, Jämställdhetspolicy, Miljöpolicy, Arbets-
miljöpolicy samt ett Internt regelverk för insynspersoner. 
Samtliga policies och interna regelverk uppdateras vid behov.

Därutöver står i egenskap av värdepappersbolag dotter-
bolaget STRICT Corporate Finance AB under Finansin-
spektionens tillsyn. Detta innebär bland annat att styrelsen i 
STRICT Corporate Finance AB, som utgörs av samma styrelse 
som i moderbolaget 1.618 STRICT AB (publ), har genomgått 
en s k ledningsprövning hos Finansinspektionen. Att inneha till-
stånd från Finansinspektionen att bedriva värdepappersrörelse 
är förenat med att ett stort antal interna instruktioner måste 
efterlevas. Bland dessa kan nämnas styrelsens instruktioner 
avseende ekonomisk rapportering, etik och sekretess, anställ-
das värdepappersaffärer, uppföljning av risker, åtgärder för att 
förebygga penningtvätt, hantering av klagomål samt kontroll 
och uppföljning av risker.

isO 9001-certifiering
Sedan i oktober 2008 är dotterbolaget STRICT Corporate 
Finance ABs verksamhet kvalitetscertifierad enligt ISO 
9001-standarden. Baserat på den kännedom som STRICT har 

styrelse, ledande befattningshavare och revisor
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blir bolaget det första värdepappersbolaget eller fondkommis-
sionären som ISO 9001-certifierats.

Det finns huvudsakligen två skäl till att bolaget låtit genom-
gå processen för att bli ISO 9001-certifierade. Genom att 
kvalitetssäkra interna arbetsprocesser och därmed höja kom-
petensen hos medarbetarna kan verksamheten effektiviseras 
vilket leder till att konkurrenskraftiga tjänster kan erbjudas till 
rimliga priser. Den arbetsmetodik som en ISO 9001-certifier-
ing medför förväntas därutöver ytterligare säkra de kvalitets-
krav som kunder och Finansinspektionen ställer på bolagets 
verksamhet.

incitaMentsprOgraM
I syfte att bibehålla nyckelpersonal och underlätta nyrekryter-
ingar tillämpar STRICT ett marknadsmässigt incitamentspro-
gram innebärande att vissa av STRICTs medarbetare, efter 
avdrag för ett grundläggande avkastningskrav på eget kapital, 
har del i bolagets resultat. För närvarande finns inga personal- 
och/eller teckningsoptioner emitterade till medarbetarna inom 
STRICT.

pensiOnsavtal Och sjukförsäkring
STRICT erlägger för sina anställda inga pensionspremier och/
eller sjukförsäkringspremier utöver vad som inom ramen för 
de sociala kostnaderna kan betraktas som sedvanliga villkor.

uppsägningstider Och avgångsvederlag
STRICT tillämpar sedvanliga anställningsavtal. Med den 
verkställande direktören finns en ömsesidig uppsägningstid 
om tolv månader och med bolagets övriga ledande befat-
tningshavare finns en ömsesidig uppsägningstid om tre till sex 
månader.
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ersättningar
Under 2010 har följande ersättningar utbetalats till styrelse, ledande befattningshavare och revisor. Ersättningarna redovisas exklusive 
sociala avgifter.

(ksek)

grundlön/ 
styrelse-

arvode

tantiem och 
liknande 

ersättningar
övriga  

förmåner
pensions- 
kostnader

övriga 
ersätt-
ningar totalt

styrelse
Claes Levin (Ordförande) 125 - - - - 125 

Håkan Broberg 100 - - - - 100

Julius Hefte 100 - - - - 100 

Mats Löfgren 0 - - - - -

Summa Styrelse 325 - - - - 325 

ledande befattningshavare
Mats Löfgren, VD 1.205 - - - - 1.205

Ronnie Bergström, VD STRICT Equity AB 601 - - - - 601

Ingela Borsch nordén, Ekonomichef 662 - - - - 662 

per Olsson, VD STRICT IR Bolaget AB * 211 - - - - 211 

Agne pettersson, VD STRICT Corporate Finance AB ** - - - - 120 120 

Summa ledande befattningshavare 2.679 - - - 120 2.799 

* Avser perioden juli – december 2010.
** Avser konsultarvode.

revisor
summa revisor 223 223 
varav revision 223 223

varav övrig uppdrag - -

totala ersättningar 2010 3.227 - - - 120 3.347 
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kOMpletterande infOrMatiOn OM styrelse Och ledning
Utöver nuvarande position i STRICT och dess dotterbolag såsom styrelseledamot eller ledande befattningshavare har personerna 
i bolagets styrelse och ledande befattningshavare antingen varit medlem av förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller varit 
delägare i nedanstående bolag under de senaste fem åren.

Styrelse

namn nuvarande engagemang tidigare engagemang
Claes Levin, Ordf. Levinvest AB Skattebetalarnas Servicebyrå Ab
Engelbrektsplan 1 AB Drivfjädern Coffee Cup AB
SE-114 31 Stockholm Wiking Mineral AB (publ) gelba Management AB

Kopylovskoye AB (publ) Strategic Minerals AB
norrlandsindustrier AB (publ) norrlandsindustrier Holding AB
Want AB (publ) Allokton properties III AB
Wantjobagent AB Allokton Real Estate III AB
nordic Resources AB Enaco AB
Berco Intressenter AB Fastighets AB Svettis
Berco produktion i Skellefteå AB noble Metals Exporation AB
ÅMV partners AB E. Öhman J:Or Fondkommission AB
ÅMV production AB Allokton properties AB
Scandinavian Terrain Vehicles AB Allokton properties II AB
Amok Studios AB Wesc AB (publ) (dåvarande We Rock AB)
Variant Förvaltnings AB Allokton Real Estate AB
Varient Fastighets AB Allokton Re III Holding AB
Strategic Minerals AB gelba Fastigheter AB
Sh Bygg Förvaltning AB Fibulan 1 AB
Sh Bygg Fastigheter AB Allokton AB (publ)
Sh Maskin i Uppsala AB Metromark Hotels Holding AB
Sh Bygg, Sten och Anläggning AB Want AB (publ)
Bröderna Falk Sybehör & garn Engros AB We International AB
Toppsocks AB European Builders In Sweden AB

E. Öhman J:Or Fondkommission Holding AB
Allokton Real Estate II AB
International gold Exploration IgE AB (nuv IgE 
Resources AB)
Fastighets AB Trianon
Europeisk Spedition AB
Ädelfors Utvecklings AB (nuv Förv. bolaget pleni AB)
Mineralprospektering I Bergslagen AB
Torsåkers Säteri AB
Öresundsterminalen Fastighets AB
African gold AB (nuv Avaris I Sverige AB)

styrelse, ledande befattningshavare och revisor
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namn nuvarande engagemang tidigare engagemang
Håkan Broberg H. Broberg AB Berco Intressenter AB
Engelbrektsplan 1 Berco produktion i Skellefteå AB
SE-114 31 Stockholm Scandinavian Terrain Vehicles AB

Företagsparken på Teg AB
CISL gruppen AB
gamers paradise Holding AB(publ)
gamers paradise i Malmö AB
gamers paradise i Stockholm AB
Sky Communication in Sweden AB (publ)
nordiska dataspelhallar AB
FastTV net AB (publ)
Ranunkel Fastighets AB

namn nuvarande engagemang tidigare engagemang
Julius Hefte propulse AB Mangold AB
Engelbrektsplan 1 Juni Sverige AB Mangold Fondkommission AB
SE-114 31 Stockholm Riggspecialisten AB Edsåsdalen Invest AB

pr1me AB gigasense AB
Svinninge Marina AB Edsåsdalens Liftanläggningar AB
Fagerhyltan AB Börsdata i Skandinavien AB
Österåkers Friskola AB

namn nuvarande engagemang tidigare engagemang
Mats Löfgren Commodity Quest AB (publ) norrlandsindustrier AB (publ)
Engelbrektsplan 1 green Exit AB norrlandsindustrier Holding AB
SE-114 31 Stockholm Skyddsteknik norden AB RM I Rail AB 

LBM group AB (publ) RM II Ditax AB 
Springplanet AB (publ) RM III Econ AB

RM V Mcus AB
RM VI Spring AB
Allokton Real Estate III AB
Allokton properties III AB
Mangold Fondkommission AB
MpS Marknadsplatstjänster AB
Allokton properties AB
Allokton properties II AB
Amminova Intressenter AB
Vätan Förvaltnings AB
Sky Communication in Sweden AB
Allokton Real Estate III AB
Allokton AB (publ)
Allokton RE III Holding AB
Allokton Real Estate II AB
Metromark Hospitality group AB (publ)
Allokton Real Estate II AB
Mangold Fonder AB
Allokera Kapitalförvaltning AB
IBp Fastigheter AB
IBp properties AB
LB properties AB
European nano Invest AB
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Ledande befattningshavare

namn nuvarande engagemang tidigare engagemang
Mats Löfgren, VD - -
(se under “Styrelse”) 

namn nuvarande engagemang tidigare engagemang
Ingela Borsch nordén Deducera AB glasinvest i Stockholm AB
Engelbrektsplan 1 Matbo Invest AB Fellko AB
SE-114 31 Stockholm Matti Borgenbrant AB RM V Mcus AB

Frändfors Förvaltning AB RM Spring AB
LBM group AB
Borsch Redovisningsbyrå

namn nuvarande engagemang tidigare engagemang
Ronnie Bergström Ängsmon AB Ability Asset Management AB
Engelbrektsplan 1 Skogsenergi i Knappåsen AB norrlandsindustrier Holding AB
SE-114 31 Stockholm norrlandsindustrier AB (publ) Expo Service no 1 AB

Berco Intressenter AB profil och glasbyggarna AB
Berco produktion i Skellefteå AB Borgmästarjorden AB
ÅMV partners AB
ÅMV production AB
Scandinavian Terrain Vehicles AB

namn nuvarande engagemang tidigare engagemang
per Olsson Investerar Relationsbolaget i Sverige HB Inofficiella Aktier AB
Engelbrektsplan 1
SE-114 31 Stockholm

namn nuvarande engagemang tidigare engagemang
Agne pettersson First String AB Cashguard Sverige AB
Engelbrektsplan 1 Tomologic AB SQS Security Qube System AB
SE-114 31 Stockholm 21 grams AB Visonite group AB

Tindra Technologies AB E-navigation AB
Mercor Technologies AB SpC Swedish protection and Consulting AB
E partner AB
green Exit AB
Skyddsteknik norden AB
Handelsbolaget Tre-Son

Revisor

namn nuvarande engagemang tidigare engagemang
Jörgen Lövgren BDO AB BDO Accounting Services AB
Industrivägen 2 BDO Stockholm AB
SE-191 62 Sollentuna BDO Köping AB

BDO Västerås Företagsservice AB
BDO Mälardalen AB
BDO Västerås
BDO Consulting group AB
Revidea Christina Fornander AB

styrelse, ledande befattningshavare och revisor
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aktiekapital
Antalet aktier i STRICT uppgår före den i detta prospekt pre-
senterade emissionen till 52.308.100 varav 1.400.000 aktier 
utgörs av aktier av serie A med rätt till tio (10) röster per aktie 
och 50.908.100 aktier av serie B med rätt till en (1) röst per 
aktie. Aktierna har ett kvotvärde på SEK 0,05 och aktiekapi-
talet uppgår till SEK 2.615.405. Samtliga aktier har tecknats 
kontant förutom tre apportemissioner, en i augusti 2007, en i 
oktober 2009 och en i juni 2010. Samtliga dessa tre apporte-
missioner vilka tillsammans uppgick till SEK 12.213.667 har 
avsett apportförvärv av aktier. Aktierna av serie B är upptagna 
till handel på Aktietorget. Förutom skillnaden i röststyrka har 
samtliga aktier lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vin-
ster. Samtliga aktier är emitterade och fullt inbetalda.

teckningsOptiOner
På extra bolagsstämma 28 april 2010 beslutades att emittera 
10.950.000 teckningsoptioner varav 365.000 teckningsoptioner 
avseende aktier av serie A samt 10.585.000 teckningsoptioner 
avseende aktier av serie B i STRICT. Teckningsoptionerna emit-
teras vederlagsfritt och utgjorde del av ersättning till långivare 
till bolaget. Teckningsoptionernas lösenkurs är SEK 0,55 och 
de berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget av respektive 
serie vid slutet av varje kalenderkvartal under perioden från och 
med den 15 juni 2010 till och med den 31 mars 2014.

aktiekapitalets utveckling
Nedanstående tabell visar aktiekapitalets utveckling under de 
senaste fem åren (Samtliga belopp i SEK).

utspädningseffekter
För en aktieägare som väljer att ej delta i företrädesemissionen 
som beskrivs i detta prospekt, medför Erbjudandet en utspädn-
ing på 62,5 procent av röste- och kapitalandelen i bolaget. Om 
även den riktade emissionen som genomförs samtidigt som 
företrädesemissionen inräknas så medför emissionerna tillsam-
mans en utspädning av kapitalandelen på 65,0 procent och av 
rösteandelen på 64,5 procent. 

Den maximala utspädningseffekten för nuvarande och 
tillkommande aktieägare, uppstår om innehavarna av i 
föregående avsnitt nämnda teckningsoptioner utnyttjar dessa 
för nyteckning av aktier i bolaget. Om så sker skulle det för 
nuvarande aktieägare innebära en utspädning av kapitalandelen 
med 17,3 procent samt en utspädning av kapitalandelen om 6,8 
procent efter fulltecknade emissioner.

Förutom de beskrivna teckningsoptionerna har bolaget idag 
inga utestående teckningsoptioner, konvertibla skuldebrev el-
ler andra finansiella instrument som om de utnyttjades, skulle 
innebära en utspädningseffekt för aktieägarna i STRICT.

beMyndiganden
Det finns inga av bolagsstämma beslutade bemyndiganden i 
bolaget.

aktieägaravtal
Såvitt styrelsen, ledningen eller bolagets huvudaktieägare 
känner till finns inga former av aktieägaravtal i STRICT.

ägarstruktur
I tabellen på nästa sida presenteras de aktieägare i STRICT som 
den 8 februari 2011, före den i detta prospekt presenterade emiss-
ionen, har en röste- eller kapitalandel på fem procent eller mer.

Aktiekapital- och ägarförhållanden

AKTIEKApITALETS UTVECKLIng (SEK)

år transaktion
ökning av 

antal aktier

ökning/min-
skning av 

aktiekapital aktiekapital
antal a-

aktier
antal b-

aktier

teck-
ning-
skurs

tecknat 
belopp

kvot-
värde

Jan 2006 Bolagsbildning 1.000 100.000 100.000 - 1.000 100 100.000 100

Sept 2006 Split 2.000:1 1.999.000 - 100.000 - 2.000.000 - - 0,05

Sept 2006 A-aktier - - 100.000 700.000 1.300.000 - - 0,05

Sept 2006 Företrädesemission 1.000.000 50.000 150.000 1.050.000 1.950.000 0,05 50.000 0,05

Sept 2006 Riktad emission 7.350.000 367.500 517.500 1.050.000 9.300.000 0,17 1.225.000 0,05

Dec 2006 Riktad emission 1.800.000 90.000 607.500 1.050.000 11.100.000 0,50 900.000 0,05

Aug 2007 Apportemission 12.150.000 607.500 1.215.000 1.050.000 23.250.000 0,50 6.075.000 0,05

Okt 2007 Företrädesemission 8.100.000 405.000 1.620.000 1.400.000 31.000.000 1,30 10.530.000 0,05

Okt 2009 Apportemission 16.000.000 800.000 2.420.000 1.400.000 47.000.000 0,28 4.438.667 0,05

Juni 2010 Apportemission 3.908.100 195.405 2.615.405 1.400.000 50.908.100 0,43 1.700.000 0,05

Mars 2011* Företrädesemission 87.180.166 4.359.008,30 6.974.413,30 3.733.333 135.754.933 0,19 16.564.232 0,05

Mars 2011** Riktad emission 10.000.000 500.000 7.474.413,30 3.733.333 145.754.933 0,19 1.900.000 0,05

* Avser den i detta prospekt presenterade företrädesemissionen.
* * Avser den riktade emissionen som sker samtidigt som företrädesemissionen.

aktiekapital- och ägarförhållanden
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ägarstruktur

aktieägare
antal 

a-aktier
antal 

b-aktier
totalt antal 

aktier rösteandel (%) kapitalandel (%)
Mats Löfgren via bolag 1.400.000 12.460.000 13.860.000 40,8 26,5

Anders Eklund privat/genom bolag - 4.758.766 4.758.766 7,3 9,1

per Olsson - 3.885.540 3.885.540 6,0 7,4

Claes Levin privat/genom bolag - 3.761.000 3.761.000 5,8 7,2

Övriga - 26.042.794 26.042.794 40,1 49,5

summa 1.400.000 50.908.100 52.308.100 100,0 100,0

aktiekapital- och ägarförhållanden
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försäkringssituatiOn
Koncernen har genom moderbolaget ett försäkringsskydd hos 
Ingo Nord Insurance Company Ltd. innehållande egendom, 
transport, allrisk för lösegendom, företagaransvarsförsäkring, 
VD och styrelseansvarsförsäkring, extrakostnadsförsäkring 
samt rättsskyddsförsäkring avseende företag. Respektive dot-
terbolag har motsvarande försäkringsskydd. Därutöver har 
värdepappersbolaget STRICT Corporate Finance AB en sär-
skild försäkring avseende ansvar och förmögenhetsskada Ingo 
Nord Insurance Company Ltd. Bolagets styrelse anser att kon-
cernens försäkringsskydd är tillfredsställande.

iMMateriella rättigheter
STRICT innehar bland annat följande domänadresser; www.
strict.se, www.strict.eu och www.irbolaget.se. Bolaget inne-
har varumärkesskydd avseende ”STRICT” (mönsterskydd). 
Bolaget har  ej några patent eller patentansökningar.

viktiga avtal
Bolaget har ej ingått några för verksamheten affärskritiska 
avtal. Om något eller några av bolagets ingångna avtal avsluta-
des eller på annat sätt bröts, bedömer bolaget att det ej skulle 
få allvarliga konsekvenser för bolagets framtidsmöjligheter. 
Därutöver tillämpar koncernen sedvanliga anställnings- och 
konsultavtal.

principer för internprissättning
All internfakturering elimineras i koncernen, redovisade in-
täkter avser endast fakturering till externa kunder.

garantiutfästelser
STRICT försäljning är ej förknippad med någon form av ga-
rantiåtagande från i koncernen ingående bolag utom vad som 
är normalt förekommande. 

rättsliga förfaranden Och
skiljeförfaranden
STRICT har ej varit i några rättsliga förfaranden eller 
skiljeförfaranden (inklusive ännu icke avgjorda ärenden eller 
sådana som emittenten är medveten om kan uppkomma) under 
de senaste tolv månaderna, och som nyligen haft eller skulle 
kunna få betydande effekter på emittentens eller koncernens 
finansiella ställning eller lönsamhet.

Legala frågor

legala frågor
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Skattefrågor i Sverige

inledning
Följande sammanfattning av skattekonsekvenser för invester-
are, som är eller blir aktieägare i STRICT, är baserad på aktuell 
lagstiftning och är endast avsedd som allmän information. Den 
skattemässiga behandlingen av varje enskild aktieägare beror 
delvis på dennes egna situation. Särskilda skattekonsekven-
ser, som ej finns beskrivna i det följande, kan bli aktuella för 
vissa kategorier av skattskyldiga, inklusive personer som ej 
är bosatta i Sverige. Framställningen omfattar inte de fall där 
aktie innehas som omsättningstillgång eller innehas av han-
delsbolag. Varje aktieägare bör konsultera skatterådgivare för 
information om de speciella skattekonsekvenser som förvärv 
kan medföra, till exempel tillämpligheten och effekten av 
utländska inkomstskatteregler, bestämmelser i dubbelbeskat-
tningsavtal och eventuella regler i övrigt. Från och med 
inkomsttaxeringen 2002 (inkomståret 2001) tillämpas den nya 
inkomstskattelagen. Begreppet realisationsvinst/-förlust har 
ersatts med begreppen kapitalvinst-/förlust. Med omkostnads-
belopp avses utgifter för anskaffningen (anskaffningsutgifter).

utdelning
Mottagen utdelning är i sin helhet skattepliktig för fysiska per-
soner och dödsbon. Beskattning sker i inkomstslaget kapital. 
Skattesatsen är 30 procent. För juridiska personers innehav 
av så kallade kapitalplaceringsaktier gäller att hela utdelnin-
gen utgör skattepliktig inkomst av näringsverksamhet. Skat-
tesatsen är 26,3 procent. För svenska aktiebolag och svenska 
ekonomiska föreningar föreligger skattefrihet för utdelning på 
så kallade näringsbetingade aktier. Utdelningen skall dock tas 
upp till beskattning om andelen avyttras eller upphör att vara 
näringsbetingad hos innehavaren inom ett år från det att an-
delen blivit näringsbetingad hos innehavaren. Överskjutande 
förlust är avdragsgill till 70 procent i inkomstslaget kapital.
Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges reduk-
tion av skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet 
samt fastighetsskatt. Skattereduktion medges med 30 procent 
av underskott som inte överstiger SEK 100 000 och med 21 
procent av underskott som överstiger SEK 100 000. Under-
skott kan inte sparas till senare beskattningsår.

försäljning av aktier

Genomsnittsmetoden
Vid avyttring av aktier i STRICT skall genomsnittsmetoden 
användas oavsett om säljaren är en fysisk eller juridisk person. 
Enligt denna metod skall omkostnadsbeloppet för en aktie ut-
göras av det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för samtliga 
aktier av samma slag och sort som den avyttrade, beräknat på 
grundval av faktiska anskaffningskostnader och med hänsyn 

tagen till inträffade förändringar avseende innehavet. Förän-
dringar som avses kan exempelvis vara fondemission eller 
split (förändring av antalet aktier utan förändring av aktieka-
pitalet). Vid en omvänd split fördelas befintligt eget kapital på 
ett mindre antal aktier. Detta har i sig inga omedelbara skat-
tekonsekvenser för aktieägaren men det genomsnittliga omko-
stnadsbeloppet per aktie blir högre. En sådan förändring av-
seende innehavet skall därför beaktas vid framtida avyttring av 
aktien. För marknadsnoterade aktier får omkostnadsbeloppet 
alternativt beräknas till 20 procent av försäljningspriset efter 
avdrag för försäljningskostnader – schablonmetoden.

Privatpersoner
Vid försäljning av aktier beskattas fysiska personer och döds-
bon för hela kapitalvinsten i inkomstslaget kapital. Skattesat-
sen är 30 procent. Kapitalförluster på marknadsnoterad egen-
dom som beskattas som delägarrätter får dras av fullt ut mot 
kapital-vinster på annan sådan egendom. Som delägarrätter 
beskattas aktier, teckningsrätter, delbevis, andelar i värdepap-
persfonder och ekonomiska föreningar, vinstandelsbevis och 
konvertibla skuldebrev i svenska kronor samt terminer och 
optioner avseende aktier eller aktieindex samt liknande finan-
siella instrument.

Juridiska personer
Juridiska personer utom dödsbon beskattas för vinster på ka-
pitalplaceringsaktier i inkomstslaget näringsverksamhet med 
en skattesats om 26,3 procent. Vinsten beräknas dock enligt 
kapitalvinstreglerna. Kapitalförlust på sådana aktier får en-
dast kvittas mot kapitalvinst på andra delägarrätter.En icke 
utnyttjad förlust får utnyttjas mot kapitalvinst på delägarrätter 
utan begränsning framåt i tiden. Kapitalvinst på näringsbet-
ingad aktie är från och med den 1 juli 2003 skattefri. Om den 
näringsbetingade aktien är marknadsnoterad krävs för skatte-
frihet att aktien innehafts under en sammanhängande tid om 
minst ett år före avyttring. En marknadsnoterad andel/aktie är 
en näringsbetingad andel om den juridiska personen som äger 
andelen innehar andelar med minst tio procent av rösterna i 
det ägda företaget, eller om innehavet av andelen betingas av 
rörelse som bedrivs av den juridiska personen som äger ande-
len eller ett till denne närstående företag.

beskattning av teckningsrätter (tr)

Utnyttjande av teckningsrätter (TR)
När teckningsrätter (TR) utnyttjas för teckning av nya aktier 
sker inte någon beskattning. Anskaffningsutgiften för en aktie 
utgörs av emissionskursen. Vid försäljning av aktier förvär-
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vade genom utnyttjande av teckningsrätter skall aktieägarens 
omkostnadsbelopp för samtliga aktier av samma slag och sort 
sammanläggas och beräknas med tillämpning av genomsnitts-
metoden. Om teckningsrätter som utnyttjats för teckning av 
aktier köpts får erlagd likvid för dessa teckningsrätter läggas 
till vid beräkning av omkostnadsbeloppet för aktierna.

Kupongskatt
För aktieägare bosatta i utlandet, som erhåller utdelning från 
Sverige, innehålls normalt kupongskatt. Skattesatsen är 30 
procent, som i allmänhet reduceras genom tillämpligt dub-
belbeskattningsavtal.

skattefrågor i sverige
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Bolagsordning

1,618 STRICT AB (publ), organisationsnummer 556701-
7933. Denna bolagsordningar har antagits på extra bolagsstäm-
ma den 14 februari 2011.

§ 1 Bolagets firma är 1,618 STRICT AB. Bolaget skall  
vara publikt.

§ 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att vara 
moderbolag i koncern som skall bedriva ett aktivt ägande 
i bolag inom det finansiella området samt därmed fören-
lig verksamhet.

§ 4 Aktiekapitalet skall vara lägst SEK 3.750.000 kronor 
och högst SEK 15.000.000. 

§ 5 Antalet aktier skall vara mellan 75.000.000 och 
300.000.000.

§ 6 Aktier skall utges i två serier, betecknade A respektive 
B, varvid antalet aktier av varderaaktieslag skall kunna 
utges till hundra procent av det totala antalet aktier enligt 
§ 5 ovan. Aktier av serie A skall medföra rätt till tio (10) 
röster per aktie och aktier av serie B skall medföra rätt 
till en (1) röst per aktie.

§ 7 För det fall bolaget beslutar att genom kontantemission 
eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och/
eller serie B, skall ägare av aktier av serie A och/eller, 
B, äga före-trädesrätt att teckna nya aktier av samma 
aktieslag i förhållande till det antal aktier av respektive 
aktieslag innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). 
Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall 
erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär 
före-trädesrätt). 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 de förut äger och i den mån detta inte kan 
ske, genom lottning. 

 Beslutar bolaget att genom kontantemission och/el-
ler kvittningsemission ge ut tecknings-optioner eller 
konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna  
tekningsoptioner som om emissionen gällde de aktier 
som kan komma att nytecknas på grund av optionsrät-
ten 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 inskränkning i 
möjligheten att fatta beslut om kontantemission och/el-
ler kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt.

§ 8 Bolagets räkenskapsår skall löpa från 1 januari till 31 
december.

§ 9 Styrelsen skall bestå av tre till fem ordinarie ledamöter. 
Bolaget skall utse en ordinarie revisor. 

§ 10 Kallelse till årsstämma och extra bolagsstämma skall 
ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och 
genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webb-
plats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom 
annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse 
har skett. 

 Kallelse till årsstämma eller extra bolagsstämma där frå-
ga om ändring av bolagsordningen kommer att behand-
las skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före 
stämman. 

 Kallelse till annan årsstämma eller extra bolagsstämma 
skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor 
före stämman.

§ 11 För att få deltaga i årstämma eller extra bolagsstämma 
skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag 
som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte 
vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsomma-
rafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare 
än femte vardagen före stämman. Ombud behöver ej an-
mäla antalet biträden. Antalet biträden får vara högst två.

§ 12 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämning-
sregister enligt 4 kapitlet lagen (1998:1479) om kon-
toföring av finansiella instrument.

§ 13 Bolagsstämman skall hållas där styrelsen har sitt säte.

bolagsordning
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1,618 - vår filosofi

1,618 är multipeln i Gyllene snittet som sedan renässansen in-
fluerat matematiker som Leonardo Fibonacci och Luca Paci-
oli och inspirerat konstnärer som Leonardo da Vinci. Gyllene 
snittet var känt redan av Pythagoras och de gamla grekerna 
och genom tiderna, kanske framför allt under renässansen, 
har detta  förhållande utgjort en norm för den fullkomliga har-
monin hos mått och proportioner inom måleriet, fotokonsten, 
arkitekturen, och bildhuggarkonsten.

Vad har då detta med STRICT att göra? Från början var 
det så enkelt att Bolagsverket, trots att STRICT fanns var-
umärkesskyddat sedan 1994, inte accepterade att endast 
registrera STRICT AB utan önskade ett något mer särskil-
jande firmanamn. Eftersom jag länge hade fascinerats av den 
matematiska normen som gyllene snittet representerar, bland 
annat i matematikern Fibonaccis talserie, lade jag till 1,618 
och Bolagsverket blev nöjda. 1,618 är en norm som signalerar 
struktur och metodik.

I takt med att STRICTs verksamhet utvecklades, i synnerhet 
när vi under 2008 ISO 9001-kvalitetscertifierade värdepap-
persbolaget STRICT Corporate Finance AB, insåg vi att det 
fanns många beröringspunkter mellan det som gyllene snittet 
representerar och den processorienterade arbetsmetodik som 
utvecklades i samband med ISO 9001-certifieringen.

Vare sig vårt arbete rör egna investeringar eller rådgivning 
försöker vi alltid arbeta på ett processorienterat och struktur-
erat sätt. Det handlar dels om att effektivisera utnyttjandet av 
vår egen personal så att vi kan erbjuda våra kunder konkur-
renskraftiga priser utan att göra avkall på kvalitet. Det handlar 
dels om att säkra att den kompetens och erfarenhet som finns 
inom STRICT tillhör och stannar i balansräkningen oavsett 
om personal lämnar oss. Vissa kallar det för att successivt 
bygga upp ett strukturkapital som skall komma aktieägarna i 
STRICT tillgodo.

Under 2010 har vi expanderat vår verksamhet då vi ser stora 
affärsmöjligheter inom alla verksamhetsområden. Expansion  
sker under strukturerade former och vi har påbörjat ett arbete 
med att ISO 9001-certifiera alla delar av verksamheten i syfte 
att underlätta denna. Mer struktur och metodik således men 
inte på ett byråkratiskt sätt som stör medarbetare och kunder.

Den struktur som det gyllene snittet (eller f – grekiska bok-
staven fi, på latin: sectio aurea) representerar återspeglas i det 
förhållande som erhålls när en sträcka delas i en längre del a 
och en kortare del b på så vis att hela sträckan a+b förhåller 
sig till a som a förhåller sig till b. Kvoten a/b blir då cirka 
1,618. Talet brukar refereras till som Den gudomliga propor-
tionen (1509) vilket även är ett berömt verk om gyllene snittet 
av renässansmatematikern Luca Pacioli med illustrationer av 
Leonardo da Vinci.

På 1200-talet identifierade matematikern Fibonacci en talserie 
som börjar: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 
377, 610 o s v där nästa tal i talserien är summan av de två 
föregående. Oavsett vilka två följande tal i talserien som di-
videras med varandra (det högsta i täljaren, det lägsta i näm-
naren) exempelvis 610 / 377 så erhålls en kvot som är konstant 
och ungefär lika med 1,618. Denna konstant kallas Phi. Om-
vänt gäller också att 377 / 610 ungefär är lika med 0,618 och 
således att 0,618 x 1,618 = 1.

I vilket fall som helst, en motsträvig handläggare på Bolags-
verket och som det utvecklats på senare år, ett processorienter-
at arbetssätt i syfte att bygga värde för aktieägarna i STRICT, 
visade sig ha ett samband som vi numera kallar för vår filosofi.

Mats Löfgren
Grundare STRICT

1,618 - vår filosofi
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