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VIKTIG INFORMATION
Detta Emissionsmemorandum (”Memorandum”) har upprättats med anledning av erbjudandet att teckna aktier i Vendator AB (publ). Erbjudandet omfattar 
högst 3 188 160 aktier av serie B som erbjuds till allmänheten till teckningskursen 4,50 SEK per aktie (”Erbjudandet” eller ”Företrädesemissionen”). Vid full 
teckning uppgår Erbjudandet till cirka 14,4 MSEK.

Med ”Vendator” eller ”Bolaget” avses i detta Memorandum Vendator AB (publ). Med ”Mangold” avses Mangold Fondkommission AB. Med ”Euroclear” 
avses Euroclear Sweden AB.

UNDANTAG FRÅN PROSPEKTSKYLDIGHET
Detta Memorandum uppfyller inte kraven på ett prospekt och har inte granskats eller godkänts av Finansinspektionen. Skälet är att reglerna om prospekt 
inte kräver att prospekt upprättas för den nyemission som Memorandumet avser. Grunden för undantaget är att det belopp som sammanlagt ska betalas av 
investerarna under en tid av tolv månader inte överstiger 2,5 miljoner euro.

TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING
För detta Memorandum gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet i detta Memorandum eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska 
avgöras av svensk domstol exklusivt.

MEMORANDUMET TILLGÄNGLIGT
Memorandumet finns tillgängligt på Vendators webbplats www.vendator.se. Under teckningstiden finns Memorandumet även tillgängligt på
Mangolds webbplats www.mangold.se.

DISTRIBUTIONSOMRÅDE
Erbjudandet enligt detta memorandum riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter prospekt, erbjudandehandlingar, registrerings- eller andra 
åtgärder än sådana som följer av svensk rätt. Memorandumet får inte distribueras till eller inom något land där distributionen kräver prospekt, registrerings- 
eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot lag eller andra regler. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan 
komma att anses vara ogiltig.

UTTALANDEN OM FRAMTIDEN
De uttalanden av framåtriktad karaktär som finns i Memorandumet återspeglar Vendators aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ 
utveckling och gäller vid tidpunkten för Memorandumet. Även om Vendator anser att förväntningarna som beskrivs i sådana framtidsinriktade uttalanden 
är rimliga, finns det ingen garanti för att dessa framtidsinriktade uttalanden förverkligas eller visar sig vara korrekta. Presumtiva investerare uppmanas att 
ta del av den samlade informationen i detta Memorandum och att ha i åtanke att framtida resultat och utveckling kan skilja sig väsentligt från styrelsens 
förväntningar.

FRISKRIVNING
Memorandumet innehåller information som har hämtats från utomstående källor. All sådan information har återgivits korrekt. Även om Vendator anser att 
dessa källor är tillförlitliga har ingen oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten i informationen inte kan garanteras. Såvitt Vendator 
känner till och kan försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av tredje parter varifrån informationen hämtats, har dock inga 
uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.
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VENDATOR ELLER BOLAGET:

Vendator AB (publ), org nr: 556543-0146 inklusive 

dotterbolag, om inte annat framgår av samman-

hanget 

MANGOLD:

Mangold Fondkommission AB 

org nr 556585-1267 

EMISSIONSMEMORANDUM:

Avser detta Memorandum 

FÖRETRÄDESEMISSIONEN:

Erbjudandet att teckna aktier i Vendator enligt 

uppgifter i detta Emissionsmemorandum 

NASDAQ FIRST NORTH:

Nasdaq First North, eller Handelsplatsen, där akti-

erna ska noteras är en Multilateral Trading Faci-

lity (MTF) som är mindre reglerad än en reglerad 

marknadsplats 

EUROCLEAR SWEDEN:

Euroclear Sweden AB 

Tidpunkter för ekonomisk 
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Delårsrapport för perioden januari - juni 
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Villkor i sammandrag

VILLKOREN I SAMMANDRAG

Teckningskurs: 4,50 SEK per aktie.

Företrädesrätt:
En (1) befintlig aktie, oavsett aktieslag, berätti-
gar till teckning av två (2) nya aktier av serie B.

Emissionsbelopp: 14 346 720 SEK.

Maximalt antal  
aktier i emissionen:

3 188 160 aktier av serie B.

Teckningsperiod: 17 augusti 2015 – 3 september 2015.

Teckning utan  
företrädesrätt:

Anmälan om önskemål för teckning av nya 
aktier ska ske under teckningsperioden, dvs. 
senast den 3 september 2015.

Betalning för  
tecknade aktier:

Betalning ska ske enligt utskickad avräknings-
nota.

Rätt att förlänga 
emissionen:

Styrelsen äger rätt att förlänga Företrädese-
missionen i den mån styrelsen gör bedömning-
en att en tillräcklig teckningsgrad inte uppnås.

Garanti:
Emissionen är garanterad till 100 procent via 
teckningsförbindelser och externa garantier.

TIDSPLAN

7 augusti 2015
Sista dag för handel i 
Vendators aktier inklu-
sive rätt att delta i Före-
trädesemissionen  

10 augusti 2015 Första dag för han-
del i Vendators aktier 
exklusive rätt att delta i 
Företrädesemissionen  

11 augusti 2015

Avstämningsdag för 
deltagande i Företrä-
desemissionen, d v s  
aktieägare som är 
registrerade i Bolagets 
aktiebok denna dag 
erhåller teckningsrätter 
för deltagande i Företrä-
desemissionen 

17 augusti - 
1 september 2015

Handel i teckningsrätter 

17 augusti -
3 september 2015

Teckningsperiod för Fö-
reträdesemissionen 

8 september 2015 Offentliggörande av 
emissionsutfall 

11 September 2015 Likviddag för avräk-
ningsnotor
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Vendator i korthet

•Vendator har sedan Bolagets grundande 1988 hjälpt företag att utveckla och förbättra sin kundkommu-
nikation och försäljning.

•Idag erbjuder Vendator företag helhetslösningar för kundhantering med säljfokus, tjänster som levere-
ras främst inom affärsområdena Contact Center, Field Markering, Bemanning och Marknadsundersök-
ningar.

•Under våren 2015 lade styrelsen i Vendator om strategin för att aktivt fokusera på tillväxt genom att 
bredda och utveckla verksamhetens produkt- och tjänsteutbud. Tillväxt skulle dessutom komma från 
att delta aktivt i struktureringen av branschen, vilket kommer skapa ytterligare ökad kundnytta och 
tillväxt för Vendators kunder och aktieägare. 

•Syftet med Vendators tillväxtfokus är att bygga upp affärsområden med en tillräckligt stor kritisk af-
färsvolym för att kunna generera ett bra resultat både för Vendators kunder och aktieägare. Ytterligare 
en viktig faktor i tillväxtstrategin är att förflytta verksamhetens erbjudanden framåt och bli en mer inn-
ovativ leverantör av kvalitativa tjänster inom branschen för kundhantering med säljfokus. 

•Ett litet men första steg i tillväxtstrategin togs under maj 2015 genom förvärvet av Bra Röster AB vilka 
erbjuder kvalificerade tjänster inom marknadsundersökningar och kundtjänst.

•Ytterligare steg togs i juli 2015 genom förvärvet av Makalös AB som är verksamt inom värdeskapande 
kundkommunikation med produktion i Stockholm, Lissabon och Karlstad. Förvärvet ökar Vendators 
årsomsättning med cirka 30 MSEK på årsbasis.

•Vendators verksamheter står inför en spännande framtid där ”voice-tjänster” kommer att minska över 
tid för att ge plats åt nya kanaler att kontakta kundernas slutkunder. Vendators ambition är att fram-
gent ligga i framkant rörande nya och innovativa tjänster som kan förbättra slutkundernas upplevelse 
och stärka Vendators kunders varumärken.
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Inbjudan till teckning av aktier i 
Vendator AB (publ)

Styrelsen i Vendator AB (publ) har per den 24 juli 2015, i enlighet med bemyndigande inhämtat vid extra bolagsstämma den 13 juli 
2015, beslutat om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägare i Bolaget om högst 3 188 160 aktier av serie B.

Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna sig för nya aktier i förhållande till det antal aktier de innehar på avstämningsda-
gen. Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter och, därmed, äga rätt att teckna nya aktier med företrädesrätt är den 11 
augusti 2015. Registrerade aktieägare på avstämningsdagen erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie som innehas på 
avstämningsdagen oavsett aktieslag. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av två (2) nya aktier av serie B till en kurs om 4,50 
SEK per aktie. Teckning av nya aktier ska ske under perioden från och med den 17 augusti till och med den 3 september 2015 eller 
ett senare datum som beslutas av styrelsen. De nya aktierna kommer att ha samma rättigheter som de befintliga aktier av serie 
B i Bolaget. Företrädesemissionen kommer, vid full teckning, att inbringa cirka 14,4 MSEK till Vendator före emissionskostnader, 
vilka beräknas uppgå till cirka 1,4 MSEK. Om Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolagets aktiekapital att öka med 6 376 
320 SEK, från 3 188 160 SEK till 9 561 480 SEK och totala antalet aktier av serie A och serie B kommer att öka med 3 188 160 från 
1 594 080 till 4 782 240.

Företrädesemissionen är i dess helhet garanterad genom en kombination av teckningsförbindelser från befintliga aktieägare och 
emissionsgarantier från externa investerare. Teckningsförbindelser om 12,4 procent av Företrädesemissionen har ingåtts med 
befintliga aktieägare i Bolaget. Därtill har externa emissionsgarantier om 87,6 procent inhämtats.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att få sitt aktieinnehav utspätt med cirka 66,7 procent och sitt 
röstinnehav med cirka 33,1 procent, men kommer att ha möjlighet att sälja sina teckningsrätter på Nasdaq First North. Tecknings-
rätterna kommer att handlas mellan den 17 augusti och med den 1 september 2015. 

För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, be-
sluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning i första hand ska ske till dem vilka även tecknat 
aktier med stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till deras teckning 
med stöd av teckningsrätter och, om detta inte är möjligt, genom lottning, och tilldelning i andra hand ske till annan (förutom garan-
ter) som tecknat aktier i nyemissionen utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning 
ske i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat och, om detta inte är möjligt, genom lottning, och tilldelning i tredje 
hand ske till garanter i förhållande till storleken på de garanterade beloppen och, om sådan fördelning inte är möjlig, genom lottning.

Mot bakgrund av ovanstående inbjuds härmed nuvarande aktieägare i Vendator, allmänheten samt institutionella investerare till 
teckning av aktier i Vendator enligt villkoren i Emissionsmemorandumet.

Bromma den 7 augusti 2015

Vendator AB (publ)
Styrelsen
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Bakgrund och motiv

Vendator har sedan Bolagets grundande hjälpt företag att utveckla och förbättra sin kundkommunikation och försäljning. Idag 
erbjuder Vendator företag helhetslösningar för kundhantering med säljfokus, tjänster som levereras främst inom affärsområdena 
Contact Center, Field Markering, Bemanning och Marknadsundersökningar. 

Under våren 2015 lade styrelsen i Vendator om strategin för att djupare fokusera på tillväxt av verksamheten. Syftet med Venda-
tors tillväxtfokus är att bygga upp affärsområden med en tillräckligt stor kritisk affärsvolym för att kunna generera ett bra resultat 
både för Vendators kunder och aktieägare. Ytterligare en viktig faktor i tillväxtstrategin är att förflytta verksamhetens erbjudanden 
framåt och bli en mer innovativ leverantör av kvalitativa tjänster inom branschen för kundhantering med säljfokus. Ett litet men 
första steg i tillväxtstrategin togs under maj månad genom förvärvet av Bra Röster AB vilka erbjuder kvalificerade tjänster inom 
marknadsundersökningar och kundtjänst. Ytterligare steg togs i juli 2015 genom förvärvet av Makalös AB som är verksamt inom 
värdeskapande kundkommunikation med produktion i Stockholm, Lissabon och Karlstad. Förvärvet ökar Vendators årsomsättning 
med cirka 30 MSEK på årsbasis.

Vendators verksamheter står inför en spännande framtid där ”voice-tjänster” kommer att minska över tid för att ge plats åt nya 
spännande kanaler att kontakta kundernas slutkunder. Vendators ambition är att framgent ligga i framkant rörande nya och 
innovativa tjänster som kan förbättra slutkundernas upplevelse och stärka Vendators kunders varumärke.

Styrelsen i Vendator har gjort bedömningen att verksamheten framåt är redo för tillväxt och har därmed implementerat en ny 
tillväxt- och förvärvsstrategi som är i linje med bolagets långsiktiga utvecklingsmål. Vendators ambition är att bygga aktieägarvärde 
genom att bli en ledande aktör inom konsolideringen av de relativt fragmenterade bemannings- och contact-centerbranscherna. 
Vidare vill Bolaget genom att förvärva verksamheter inom närliggande branscher förstärka eller komplettera Vendators nuvarande 
kunderbjudande.

Företrädesemissionen om maximalt cirka 14,4 MSEK lägger grunden för Vendators fortsatta tillväxt, genom att skapa finansiella 
förutsättningar för förvärv av ytterligare verksamheter som kan stärka Bolagets kunderbjudande samt satsningar på utveckling av 
befintliga tjänsteerbjudanden till kunderna.

Vendator avser att fortsätta förädla och utveckla sitt kunderbjudande genom implementation av modern teknik i produktionen 
samt att fortsatt förvärva kompletterande verksamheter. Vendator bedömer att Bolagets tillväxtambitioner kommer leda till både 
bättre och mer utvecklade tjänster och därmed gagna investerare så väl som kunder.

Styrelsen för Vendator AB (publ) är ansvarig för innehållet i detta Emissionsmemorandum. Styrelsen försäkrar härmed att alla 
rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa att uppgifterna i detta Emissionsmemorandum, såvitt styrelsen vet, 
överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. I de fall 
information kommer från tredje man har informationen återgivits korrekt och, såvitt Vendator kan känna till och försäkra genom 
jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörd tredje man, inga uppgifter har utelämnats på ett sätt som skulle göra 
den återgivna informationen felaktig eller missvisande.

Bromma den 7 augusti 2015

Vendator AB (publ)
Styrelsen
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Villkor och anvisningar för 
emissionen

FÖRETRÄDESEMISSIONEN
Den 24 juli 2015 beslutade Bolagets styrelse, i enlighet med 
bemyndigandet inhämtat vid extra bolagsstämma den 13 juli 
2015, att genomföra en nyemission av aktier med företrädes-
rätt för aktieägare i Bolaget. Aktiekapitalet i Bolaget kan öka 
med högst 6 376 320 SEK i Företrädesemissionen genom 
emission av högst 3 188 160 aktier, envar med ett kvotvärde 
om 2,0 SEK.

Vendators aktier handlas på Nasdaq First North. Handel i de 
nya aktierna som omfattas av Företrädes emissionen förväntas 
påbörjas på Nasdaq First North vecka 39, 2015.

TECKNINGSRÄTTER
Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i 
förhållande till det antal aktier de innehar på avstämningsda-
gen. För varje aktie oavsett aktieslag som innehas på avstäm-
ningsdagen kommer aktieägarna att erhålla en (1) tecknings-
rätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av två (2) nya 
aktier av serie B. 

VIKTIG INFORMATION AVSEENDE 
HANDEL I TECKNINGSRÄTTER
Handel i teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North 
från och med den 17 augusti 2015 till och med den 1 september 
2015. Teckningsrätterna kommer handlas under kortnamnet 
VEND TR med ISIN-kod SE0007387188. 

TECKNINGSKURS
Aktierna emitteras till en teckningskurs om 4,50 SEK. Courtage 
utgår ej.

AVSTÄMNINGSDAG
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden för att avgöra vilka 
personer som har rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädese-
missionen är den 11 augusti 2015. Sista dag för handel i Bola-
gets aktier inklusive rätt till deltagande i Företrädesemissionen 
är den 7 augusti 2015. Första dag för handel i Bolagets aktier 
exklusive rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 10 
augusti 2015.

TECKNINGSPERIOD
Teckning av nya aktier ska ske under perioden från och med 

den 17 augusti 2015 till och med den 3 september 2015. Ef-
ter teckningsperiodens utgång blir outnyttjade teckningsrätter 
ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade teckningsrätter 
kommer att, utan avisering från Euroclear Sweden, bokas bort 
från VP-kontot. Styrelsen i Vendator har rätt att förlänga teck-
nings- och betalningsperioden. För det fall beslut om förläng-
ning av teckningstiden fattas, kommer beslutet att pressmed-
delas senast den 3 september 2015.

UTSPÄDNING
Aktieägare som väljer att inte utnyttja sin rätt att teckna aktier 
i Företrädesemissionen kommer att spädas ut med upp till 3 
188 160 aktier och 318 816 röster, vilket motsvarar cirka 66,7 
procent av kapitalet och 33,1 procent av rösterna efter Före-
trädesemissionen (beräknat som antalet nya aktier eller röster 
dividerat med det totala antalet aktier eller röster efter en full-
tecknad Företrädesemission). 

INFORMATION FRÅN EUROCLEAR 
SWEDEN I HÄNSYN TILL 
FÖRETRÄDESEMISSIONEN OCH 
ANSÖKNINGSBLANKETTER 
DIREKTREGISTRERADE AKTIEÄGARE
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovan 
nämnd avstämningsdag är registrerade i den av Euroclear 
Sweden för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller för-
tryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi 
från Euroclear Sweden och en särskild anmälningssedel. 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 emissionsredovis-
ning utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registre-
ring av teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIEÄGARE
Aktieägare vars innehav av aktier i Vendator är förvaltarregist-
rerade hos bank eller annan förvaltare erhåller varken emis-
sionsredovisning eller särskild anmälningssedel. Teckning och 
betalning ska då istället ske i enlighet med anvisningar från 
respektive förvaltare.

TECKNING FÖR NYA AKTIER MED 
STÖD AV TECKNINGSRÄTTER
Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant 
betalning senast den 3 september 2015. Teckning genom kon-
tant betalning ska antingen göras med den förtryckta inbetal-
ningsavin som medföljer emissionsredovisningen eller med 
den inbetalningsavi som är fogad till den särskilda anmälnings-
sedeln enligt följande alternativ: 

1) Inbetalningsavi
I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrät-
ter utnyttjas för teckning av aktier ska endast den förtryckta 
inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom 
kontant betalning. Särskild anmälningssedel ska då ej använ-
das. Observera att teckning är bindande.

2) Särskild anmälningssedel 
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Villkor och anvisningar för emissionen

I det fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras, eller ett annat 
antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta 
emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, ska den sär-
skilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning 
genom kontant betalning. Anmälning om teckning genom be-
talning ska ske i enlighet med anvisningarna på den särskilda 
anmälningssedeln. Den förtrycka inbetalningsavin får därför 
inte användas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälnings-
sedel kan komma att lämnas utan avseende. Särskild anmäl-
ningssedel kan erhållas från Mangold per telefon, e-post eller 
genom att ladda ner den från Mangolds hemsida. Ifylld anmäl-
ningssedel i samband med betalningen ska skickas per post 
eller lämnas på nedanstående adress och vara Mangold till-
handa senast den 3 september 2015. Anmälningssedlar som 
skickas per post bör avsändas i god tid för att säkerställa leve-
rans före angivet sista datum. Det är endast tillåtet att insända 
en (1) särskild anmälningssedel. I det fall fler än en (1) särskild 
anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att 
beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas 
utan avseende. 

Observera att teckning är bindande.

Mangold Fondkommission AB 
Ärende: Vendator
Box 55691 
102 51 Stockholm 
Sweden 
Besöksadress: Engelbrektsplan 2 

E-post: emissioner@mangold.se
Telefon: +46 8-503 01 580 
Telefax: +46 8-503 01 551
Hemsida: www.mangold.se

TECKNING FÖR NYA AKTIER UTAN 
STÖD AV TECKNINGSRÄTTER 
(INTRESSEANMÄLAN)
Intresseanmälan att teckna nya aktier utan stöd av tecknings-
rätter kan göras till vilket belopp som helst och ska ske under 
samma period som teckning av nya aktier med stöd av teck-
ningsrätter. det vill säga från och med den 17 augusti 2015 till 
och med den 3 september 2015. Anmälan om teckning utan 
företrädesrätt sker genom att ”Anmälningssedel för teckning 
av nya aktier utan stöd av teckningsrätter” ifylls, undertecknas 
och skickas till Mangold på adress enligt ovan. Anmälningsse-
deln kan beställas från Mangold via telefon, e-post eller genom 
att ladda ned den från Mangolds hemsida. Anmälningssedeln 
kan även fyllas i och skickas in elektroniskt till Mangold via 
hemsidan.

Ingen betalning ska ske i samband med ansökan om teck-
ning av nya aktier utan företrädesrätt, utan sker i enlighet med 
vad som anges nedan. Anmälningssedeln ska vara Mangold 
tillhanda senast den 3 september 2015. Det är endast tillåtet 
att insända en (1) Anmälningssedel för teckning av nya aktier 
utan stöd av teckningsrätter. I det fall fler än en Anmälnings-
sedel för teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter 
insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga 
Anmälningssedlar för teckning av nya aktier utan stöd av teck-
ningsrätter kommer således att lämnas utan avseende.

Observera att teckning är bindande.

TILLDELNING
För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av företrädes-
rätt skall styrelsen bestämma om och i vilken utsträckning tilldel-
ning av aktier tecknade utan företrädesrätt skall äga rum. Sådan 
eventuell tilldelning skall ske till de som tecknat aktier med stöd av 
företrädesrätt, oavsett om tecknaren var aktieägare vid beslutet 
eller inte, och, vid överteckning, i förhållande till den företrädesrätt 
som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta 
inte kan ske, efter tecknat belopp.

BEKRÄFTELSE OM TILLDELNING AV  
AKTIER UTAN FÖRETRÄDESRÄTT
Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan företrä-
desrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form 
av en avräkningsnota. Betalning ska erläggas senast tre (3) bank-
dagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Något meddelande 
lämnas ej till den vilken inte erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt 
tid kan aktierna komma att överlåtas till någon annan. Skulle för-
säljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset 
enligt Företrädesemissionen, kan den vilken ursprungligen erhållit 
tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av 
mellanskillnaden. Tilldelning är inte beroende av när under anmäl-
ningsperioden anmälan inkom. I händelse av överteckning kan 
tilldelning komma att utebli eller ske med ett lägre antal aktier än 
vad anmälan avser.

AKTIEÄGARE BOSATTA UTANFÖR 
SVERIGE
Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktie ägare bo-
satta i USA, Kanada, Japan, Nya Zeeland Hongkong, Sydafrika och 
Australien eller annat land där deltagande i Företrädesemissionen 
helt eller delvis är föremål för legala restriktioner) och vilka äger 
rätt att teckna i Företrädesemissionen, kan vända sig till Mangold 
på telefonnummer enligt ovan för information om teckning och 
betalning.

BETALDA OCH TECKNADE AKTIER (”BTA”)
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear Sweden så 
snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter 
betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse 
att inbokningen av BTA skett på tecknarens VP-konto. Betalda 
tecknade aktier benämns BTA på VP-kontot till dess att nyemis-
sionen blir registrerad hos Bolagsverket. Enligt aktiebolagslagen 
får under vissa förutsättningar del av nyemissionen registreras 
vid Bolagsverket. Ifall denna möjlighet till delregistrering utnyttjas 
i föreliggande emission kommer flera serier av BTA att utfärdas 
varvid den första serien benämns ”BTA 1” i VP-systemet. BTA 1 
kommer att omvandlas till aktier så snart en första eventuell del-
registrering skett. En andra serie av BTA (”BTA 2”) kommer att 
utfärdas för teckning vilket skett vid sådan tidpunkt att tecknade 
aktier inte kunnat inkluderas i den första delregistreringen och 
omvandlas till aktier så snart nyemissionen slutligt registrerats 
vilket beräknas ske vecka 39, 2015. Aktieägare vilka har sitt ak-
tieinnehav registrerat via depå hos bank eller fondkommissionär 
erhåller information från respektive förvaltare.

HANDEL MED BTA
Handel med BTA kommer att ske på Nasdaq First North från 
och med den 17 augusti till dess att Företrädesemissionen re-
gisterats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske vecka 39, 2015.
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LEVERANS AV NYA AKTIER
Så snart aktiekapitalökningen har registrerats hos Bolagsver-
ket, vilket beräknas ske vecka 39, 2015, omvandlas BTA till akti-
er utan särskild avisering från Euroclear Sweden. Dock kan del-
registrering av nyemissionen komma att ske hos Bolagsverket. 
För de aktieägare vilka har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat 
kommer information från respektive förvaltare.

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I  
FÖRETRÄDESEMISSIONEN
Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats och senast 
omkring den 8 september 2015 kommer Bolaget att offentlig-
göra utfallet av Företrädesemissionen. Offentliggörandet kom-
mer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på 
Bolagets hemsida.

RÄTT TILL UTDELNING PÅ DE NYA 
AKTIERNA
De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på 
den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter 
det att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket, 
under förutsättning att de nya aktierna blivit registrerade och 
införda i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på avstäm-
ningsdagen för sådan utdelning.

ÖVRIG INFORMATION
För det fall att ett för stort belopp betalas av en tecknare av 
nya aktier kommer Vendator att ombesörja att överskjutande 
belopp återbetalas. Ingen ränta utgår för det överskjutande 
beloppet. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel 
kan komma att lämnas utan beaktande. Om teckningslikviden 
inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt 
kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande. 
Erlagd emissionslikvid kommer då att återbetalas. Ingen ränta 
kommer att utbetalas för sådan likvid.
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Bästa aktieägare, 

Vendator har sedan några månader tillbaka lanserat en ny strategi för koncernen som syftar till att expandera verksamheten både 
inom befintliga erbjudanden samt att utöka både produkt- och tjänsteutbudet för befintliga kunder. Det är viktigt för Vendator att 
de nya verksamheterna förädlar och stärker Vendators kunderbjudande. Naturligtvis kommer förvärv att vara en av de viktigaste 
komponenterna i denna tillväxtstrategi.

Marknaden för Vendators tjänster är under konstant förändring. Det är Vendators ambition att omfamna förändringen och ta ett 
steg framåt för att bli mer innovativ i sitt erbjudande till kunderna. Då vi ser en tydlig justering av marknaden från traditionella 
röstbaserade tjänster mot icke-röstbaserade tjänster så som sociala medier och chatt kommer vi lägga mycket fokus på att 
utveckla nya spännande tjänster som adresserar hur slutkunderna vill kommunicera.

Efter en stark satsning på marknadsaktiviteter under senvåren kan vi skönja en ökad affärsaktivitet inom våra affärsområden Contact 
Center, Field Marketing, Bemanning samt Marknadsundersökningar. Det är mycket glädjande för Vendator att affärsvolymerna 
pekar uppåt.

Vendator har under våren och sommaren förvärvat både Bra Röster AB samt Makalös AB, vilka båda är väl ansedda verksamheter 
inom sina respektive branscher. Vi ser fram emot att tillsammans kunna presentera nya och spännande produkter och tjänster till 
våra befintliga och tillkommande nya kunder.

Det är min och styrelsens uppfattning att den nyligen genomförda noteringen på Nasdaq First North kommer att stärka Vendators 
varumärke och ställning generellt samt öka attraktionskraften i Vendator-aktien som investering samt betalningsmedel vid framtida 
förvärv. Vi vill genom emissionen säkerställa finansiering för en expansiv framtid. Vi är övertygade om att våra tillväxtambitioner 
kommer att gagna både våra investerare samt våra kunder och leda till både bättre och mer utvecklade tjänster.

Nuvarande aktieägare såväl som tillkommande investerare ska känna sig varmt välkomna att teckna aktier i Vendator! 

Bromma den 7 augusti 2015

Christian Paulsson
Verkställande Direktör 

VD har ordet
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Verksamhetsbeskrivning

ÖVERSIKT
Vendator är ett företag som brinner för att utveckla människor 
med en säljande och kommunikativ förmåga, vilket Bolaget gjort 
i teori och praktik sedan 1988. Bolaget har rekryterat över 10 000 
duktiga säljare och kommunikatörer under åren, en kunskap 
som Vendator ständigt utvecklar för att kunna erbjuda kunder 
det bästa tänkbara urvalet av skicklig personal, oavsett om det 
avser drift av egna contact centers, uthyrning, rekrytering eller 
säljentreprenad. Bolaget stärker och effektiviserar företag och 
organisationers kundrelationer, samt förser företag och organi-
sationer med medarbetare som har starkt säljfokus. Den opera-
tiva verksamheten är uppdelad i fyra utpräglade affärsområden:
• Contact Center
• Marknadsundersökningar
• Bemanning
• Field Marketing
Vendator är medlem i Kontakta (f.d. Sveriges CallcenterFören-
ing) och Bemanningsföretagen samt har tillstånd av Finansin-
spektionen att bedriva försäkringsförmedling. Bolaget är med-
lem i Almega och har kollektivavtal med Unionen. Bolaget har 
operativa verksamheter i Stockholm och Hofors (Gästrikland). 

I syfte att expandera verksamheten och bredda tjänsteutbu-
det till befintliga och nya kunder förvärvades Bra Röster AB i 
maj 2015. 

VISION
Vendators vision är att bli den ledande aktören inom beman-
ning- och contact-centerbranschen i Sverige.

AFFÄRSIDÉ
Vendators affärsidé är att erbjuda contact-centerlösningar, 
som genom en god säljande förmåga, effektiva metoder och 
avancerad teknik stärker och effektiviserar företags och orga-
nisationers kundrelationer. Bolagets affärsidé är även att erbju-
da bemanningslösningar i form av uthyrning, rekrytering och 
entreprenad som genom intelligent matchning förser företag 
och organisationer med säljande individer.

ÖVERGRIPANDE MÅL
Genom spetskompetens och långsiktiga relationer skall Ven-
dator vara den ledande leverantören av kundhantering inom 
sina affärsområden.

FINANSIELLA MÅL
Vendators mål är att över tid generera en god och stabil avkast-
ning på eget kapital för sina aktieägare. 

Vidare har Vendator som mål över den kommande femår-
sperioden att öka omsättningen med 20 procent per år både 
organiskt och genom förvärv av verksamheter (se mer under 

förvärvsstrategi). All tillväxt skall ske med fokus på lönsamhet 
i koncernen.

OPERATIVA MÅL
Vendators övergripande målsättning är att ligga i framkant ge-
nom att erbjuda sina kunder nya och innovativa sätt att hantera 
kundrelationer. 

STRATEGI
Vendator skall utveckla och vårda långsiktiga relationer genom 
att erbjuda spetskompetens inom affärsområdena Contact 
Center, Marknadsundersökningar, Bemanning och Field Mar-
keting. Kontinuerlig utveckling och förståelse för varje kunds 
specifika behov är grundstenar i Vendators verksamhet. Ven-
dator ska för kunderna vara synonymt med en hög kvalitet i le-
veransen samt vara ett bolag som ligger i framkant avseende 
nytänkande och innovation. 

FÖRVÄRVSSTRATEGI
Förvärv är en av de viktigaste komponenterna i Vendatorkoncer-
nens tillväxtstrategi framgent. Syftet med förvärven är att skapa 
en större volym inom de olika tjänsteområden och branscher 
som koncernen verkar inom. Genom den utökade volymen och 
den industriella logiken i förvärven ska befintliga verksamheter 
förstärkas och därigenom nya marknadsandelar kunna uppnås. 
På kostnadssidan skall sedvanliga synergier uppnås.

Den industriella logiken i förvärven ska skapa långsiktiga 
värden för bolagets kunder och aktieägare. I dagsläget ligger 
fokus på bolag inom contact-center-, kundtjänstverksamhet 
samt inom sälj- och kundtjänstbemanning. Inom ramen för 
strategin är synen på förvärv tämligen opportunistisk.

Styrelsen och ledningen i Vendator-koncernen har arbetat en 
längre tid med att utvärdera förvärv. Sedan lanseringen av den 
nya förvärvsstrategin har Bra Röster AB, ett bolag inom mark-
nadsundersökningar och kundtjänst/svarservice, förvärvats. 
Ledningen i Vendator har kompetensen att identifiera bra mål-
bolag samt att genomföra en effektiv integrering av förvärvet.

Betalningsstrukturen som Vendatorkoncernen i huvudsak 
tillämpar består främst av aktier, ibland tillämpas även en s.k. 
tilläggsköpeskilling. Betalningsmodellen är till för att dels ska-
pa incitament för säljaren att fortsätta att ta ansvar för utveck-
lingen i bolaget även efter försäljningen samt dels för att kunna 
möta de prisförväntningar som säljaren har.

De bolag som Vendator främst tittar på är framförallt mog-
na bolag, i respektive produktområde eller bransch, med god 
utvecklingspotential inom ramen för Vendatorkoncernen. Stor-
leken på kandidaterna kan variera, men skall primärt inte un-
derstiga 20 MSEK i omsättning.
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AFFÄRSOMRÅDE CONTACT CENTER 
Vendator Contact Center är sedan 1988 en väl etablerad aktör på 
Sveriges contact-centermarknad. Bolagets långa erfarenhet har 
utvecklats och förfinats i nära samarbete med kunder. Vendator 
Contact Center operativa natur leder till att Bolaget är sina kun-
ders varumärke och röst, vilket är ett förtroende som värderas 
högt. 

Vendator Contact Center driver verksamhet vid Bolagets an-
läggningar i Stockholm och Hofors. 

Bolaget har lång erfarenhet och djup kompetens inom både 
större kampanjförsäljning och mer avancerad och djupare 
portföljbearbetning. En allt mer digitaliserad värld har lett till att 
Bolaget erbjuder ”Vendator Sales Interaction”, en tjänst som 
innebär muntlig försäljning i kombination med digital försälj-
ning via sms och e-post. Kunder ges möjligheten att skräddar-
sy kampanjer med webb, film, callback samt postalt DR.

Vendator Contact Centers nisch är att arbeta med säljande 
personal i säljande uppdrag. Bolaget eftersträvar att arbeta 
med ledande varumärken, den bästa personalen och de mest 
spännande projekten. Affärsområdet arbetar under devisen att 
varje nytt samtal är ”sanningens ögonblick”.

Bolaget ser kompetensen hos människor och säljförmåga 
hos individen, oberoende av hudfärg, kön eller klädstil. Tole-
rans, respekt och en öppen och rak dialog präglar Bolaget ge-
nerellt. I linje med det tror Vendator att kreativa, kompetenta 
och motiverade anställda utvecklar Bolaget bäst. Affärsom-
rådets säljare ringer via Loxysofts system som idag är ett av 
Sveriges ledande inom dialerlösningar.

AFFÄRSOMRÅDE 
MARKNADSUNDERSÖKNINGAR
Affärsområdet utgörs av bolaget Bra Röster som förvärvades 
och införlivades i Vendators organisation under 2015. Affärs-
området har som affärsidé att frigöra tid, tillföra resurser, vår-
da relationer och leverera insikter. Affärsområdet är verksamt 
inom marknadsundersökningar såväl som kundtjänst/svars-
service. 

Bra Röster grundades initialt 2005 och har sedan dess be-
drivit sin verksamhet i Solna, med 60 arbetsplatser som be-
mannas under dag-, kvälls-, och helgtid. 2012 utnämndes Bra 
Röster till ett av Sveriges Gasellföretag av Dagens industri och 
2013 nominerades bolaget till Årets företagare i Solna. Affärs-
området innehar ett starkt kvalitetsfokus vilket har bidragit till 
ett stabilt inflöde av kunder. Personal med god kunskap om 
enskilda projekt och uppdragsgivare, tillsammans med en hög 
transparens och flexibilitet i arbetet, genererar en servicenivå 
som är slagkraftig gentemot konkurrenter på marknaden. 

AFFÄRSOMRÅDE BEMANNING 
Inom bemanning är Vendator relativt nyetablerat, men erbjud-
er marknaden en stor kompetens och erfarenhet ifrån utbild-
ningsbranschen. Bolaget erbjuder sitt stora alumninätverk, 
bestående av 25 000 nöjda kunder, inarbetade kundrelationer 
och en naturlig fortsatt samarbetspartner. Då Bolaget även dri-
ver egna säljentreprenader åt några av Sveriges största varu-
märken återfinns alltid operativ kunskap in-house. Det gör att 
Vendator kontinuerligt samlar på sig erfarenhet och enkelt kan 
anpassa sig till kunders verksamheter. 

Vendator Bemanning är ett auktoriserat bemanningsföretag, 
där auktorisationen trädde i kraft den 1 november 2014. Aukto-
risationen är en förutsättning för medlemskap i Bemanningsfö-
retagen och säkerställer att företagen i bemanningsbranschen 

är seriösa företag som uppfyller höga krav på affärsmässighet.
Vendator Bemanning är från början fortsättningen på Venda-

tor Utbildning vilket var en naturlig evolution då bemannings- 
och rekryteringsfrågor i rådande marknad blir allt mer aktuella. 
Affärsområdet bidrar till utveckling av organisationer genom 
att göra träffsäkra rekryteringar och erbjuda kompetenta kon-
sulter för uthyrning. Stor potential döljer sig ofta på oväntade 
ställen och intelligent matchning är att ha rätt känsla för att 
hitta rätt i en mångfacetterad och komplex omvärld. Affärs-
området arbetar efter devisen att ”We know the true face of a 
salesman” vilket mynnar ut i en varm och stödjande kultur med 
spännande kollegor som ger modet att vinna och glädjen i att 
arbeta. 

AFFÄRSOMRÅDE FIELD MARKETING
Företag anlitar affärsområde Field Marketing när de vill stärka 
sitt varumärke eller öka sin försäljning genom personliga mö-
ten. Affärsområdet bygger upp en säljorganisation, i den stor-
lek som önskas, som bearbetar målgrupp, företag eller konsu-
menter, utifrån utsatta specifikationer och över hela Sverige.

Kanalen syftar till att, genom personliga möten, ge mer än 
vad som kan kommuniceras via telefon, webb eller direktre-
klam. I praktiken mynnar detta ut i att affärsområdet hyr ut 
säljkårer som operativt genomför långa eller korta uppdrag på 
fältet. Vilket genererar möjligheter för en förståelse och djupa-
re slutsatser.

KUNDER
Vendator arbetar med uppdragsgivare som har slutkunder 
inom företagsmarknaden och/eller privatmarknaden där för-
delningen mellan Bolagets uppdrag mot de olika marknaderna 
är förhållandevis jämn. Det finns även uppdragsgivare som har 
mindre företag/enskilda företag som kunder (SOHO) där grän-
sen mellan företags- och konsumentbeteende är otydlig.

Historiskt har Vendator varit mest fokuserat på branscher 
som Telekom, Försäkringar, Finansiella tjänster, El och Media. 
Telekom är en mycket bred definierad bransch där vi ser aktivi-
teter inom Bredband, Mobiltelefoni, TV och Fiber, men också ett 
stort urval av företagstjänster så som exempelvis växellösning-
ar. Inom Media ryms även de olika kanaldistributörerna för TV.

Vendator arbetar i stor utsträckning med och mot kunder som 
i sin tur har stora kundbaser där man ser behov av återkomman-
de, nära och riktad kommunikation. Bolaget kan med bred tjäns-
teportfölj genomföra dessa kundmöten i olika marknadskanaler. 

Vendator har de senaste åren sett en ökad trend av outsour-
cing av hela försäljningsavdelningar och då främst inom före-
tagsmarknaden. Bolaget driver och ansvarar idag för ett antal 
outsourcade avdelningar, som kan vara hela eller delar av en 
uppdragsgivares försäljning. Denna outsourcade försäljning 
tar ansvar från kontakt till kontrakt och allt som händer där 
emellan och kan sålunda inte jämföras med traditionell tele-
marketing. Kundsidan består till större del av stora och välkän-
da varumärken som investerar stort i marknadskommunika-
tion genom samtliga kanaler. 

Antalet undersökningsföretag och andra företag som valt 
att bli kunder hos affärsområdet Marknadsundersökningar 
(tidigare Bra Röster) har ökat kraftigt. Allt fler har upptäckt för-
delen med Bra Rösters arbetssätt, och därav har även antalet 
uppdrag som kommer från de befintliga kunderna ökat stadigt. 
Den största andelen kunder inom Marknadsundersökningar är 
undersökningsinstitut, till exempel Demoskop och TNS Sifo. 
För dessa agerar affärsområdet fältbolag och sköter deras da-
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tainsamling och rekrytering till fokusgrupper och djupintervju-
er. För andra företag hjälper affärsområdet till med hela mark-
nadsundersökningar, inom till exempel kundundersökningar 
och varumärkesmätningar. Hög transparens och flexibilitet 
och en dedikerad projektledare som håller kontinuerlig kontakt 
med kunden har gett affärsområdet en stor andel lojala kunder.

Inom Svarsservice (telefonpassning, ordermottagning, 
kundtjänst) finns alla branscher representerade bland kunder-
na. Storleken på kunderna varierar från enmansföretag till sto-
ra koncerner. Det som är affärsområdets speciella prägel är att 
det är en mindre grupp som hanterar ett företags samtal, så 
att kunder och leverantörer snabbt känner igen den som sva-
rar och vet att de får den service de önskar. Även inom denna 
grupp är det en prioritetsordning på de som svarar, så att en 
person tar de flesta samtal för en kund.

Vendator arbetar generellt strukturerat med hela kundpro-
cessen. Intressanta målgrupper/företag identifieras och kon-
taktas med mål att hitta en nuläges- och behovsbild. Kundkon-
takten sker från Vendators sida med personliga möten mellan 
företagets ansvariga säljare/KAM och ofta flera olika roller/
personer hos kund.

God leverans, teknisk integration, en affärsutvecklande miljö, 
ökade kundvärden samt starka relationer lägger grund för fort-
satt samarbete mellan Vendator och dess kunder.

MILJÖ OCH ANSVAR
Vendator strävar efter att minimera påfrestningarna på miljön i 
sitt dagliga arbete. Bolaget ser kontinuerligt över hur de kan för-
bättra sina rutiner för att göra mer ekologiska val och undvika 
att slösa med naturens resurser. 

KRAV PÅ OMVÄRLDEN
Vendator ställer också krav på sina underleverantörer för att 
försäkra sig om att även de bedriver sin verksamhet på ett 
miljöriktigt sätt. De förbrukningsvaror som används ska vara 
miljömärkta och återvinningsbara.

MILJÖMÅL
1. Minskad pappersförbrukning

Som ett kontorsbaserat tjänsteföretag använder Venda-
tor idag stora mängder papper. Pappersförbrukningen 
ska minimeras genom att Bolaget utnyttjar sina IT-verk-
tyg och undviker onödiga utskrifter.

2. Miljövänligt kontorsmaterial
Vid inköp av förbrukningsmaterial såsom plastmappar, 
anteckningsböcker, pärmar och toner föredras alltid mil-
jövänliga produkter. Inköp av miljöfarliga produkter mini-
meras.

3. Minskade resor i arbetet
Vendator ska, till den utsträckningen det är möjligt, alltid 
använda sig av det mest miljövänliga transportmedel 
som står till buds vid sina resor till såväl sina contact cen-
ters i Hofors och Stockholm som vid kundbesök. Primärt 
används telefon- och videokonferenser.

4. Miljöprogram hos underleverantörer
Vendator ska i största möjliga utsträckning endast arbeta 
med underleverantörer som kan uppvisa miljöpolicy och 
miljömedvetenhet i sitt arbete.

LEGAL STRUKTUR
Koncernen består av moderbolaget Vendator AB (publ) samt 
de helägda dotterbolagen:
•  Vendator Bemanning AB
•  Vendator Callcenter AB
•  Vendator Financial Services AB
•  Vendator Contact Center AB
•  Vendator Affärskonsult AB
•  Vendator System AB (vilande)
•  Vendator AS (vilande)
•  Bra Röster AB
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Personalutveckling

ÖVERSIKT
Personalutveckling är en av de viktigaste aspekterna när det 
gäller att attrahera och behålla duktiga medarbetare. Vendator-
koncernens förmåga att attrahera och behålla de bästa med-
arbetarna är avgörande för verksamheten. För att säkerställa 
att koncernen verkligen lyckas hitta de rätta medarbetarna är 
Bolaget aktiv på sociala medier samt engagerad på veckoba-
sis i olika sammanhang, antingen själva eller tillsammans med 
någon av sina samarbetspartners. 

Utöver att erbjuda en stimulerande arbetslivserfarenhet 
och fräscha lokaler finns det stora möjligheter för individuell 
utveckling inom Vendatorkoncernen. Dels inom respektive fö-
retags olika tjänster men också möjligheten för rörlighet mellan 
de olika bolagen där även bemanning och rekrytering till extern 
kund innefattas. 

VÅRA MEDARBETARE
Vendator-koncernens medarbetare bedöms, utöver den 
tekniska plattformen vara Bolagets värdefullaste tillgång. 
För att säkerställa och hela tiden bli bättre på att identifiera, 
rekrytera och utveckla våra medarbetare har Bolaget därför 
nyligen genomfört ett projekt med just fokus på detta. 
Resultatet av projektet kommer, både ur ett attraktions- och 
utvecklingssyfte, göra att Bolaget på ett ännu bättre sätt 
kommer kunna erbjuda potentiella och befintliga medarbetare 
rätt verktyg och förutsättningar för att lyckas. 

Varje medarbetare får initialt i sin anställning i Vendator–
koncernen en introduktions-, produkt- och säljutbildning för att 
på bäst sätt vara redo att möta kunder på ett professionellt och 
kunnigt sätt. På individnivå har sedan respektive medarbetare 
månadsmöte med sin närmaste chef för att gemensamt följa 
upp såväl hårda som mjuka värden. 

VÅRA CHEFER
För att säkerställa kontinuerlig kompetensutveckling för 
våra Teamchefer deltager samtliga med denna position i 
ett Teamchefsutvecklingsprogram där grupputbildning och 
övningar varvas med individuella tester och samtal. Likväl som 
övriga medarbetare har alla respektive chefer månadsmöte 
med sin närmaste chef för gemensam uppföljning. 

JÄMSTÄLLDHET
Vendator-koncernen strävar efter att upprätthålla en jämställd 
arbetsplats. Genom utbildning, kompetensutveckling och 
andra åtgärder främjar Vendator-koncernen en jämn fördelning 
mellan män och kvinnor i skilda typer av arbete och inom 
olika kategorier av arbetstagare. Bolaget verkar för att alla 
lediga anställningar söks av både män och kvinnor. Vendator 
samverkar med Arbetsförmedlingen lokalt i både Hofors och 
Stockholm med omnejd för att tillse att vi får kandidater i vår 
rekryteringsprocess jämt fördelat mellan män och kvinnor. 

2014 var medelantalet anställda, omräknat till heltidstjäns-
ter, 175. Av dessa var 89 män och 86 kvinnor. Bolagets arbets-
styrka varierar i termer av erfarenhet - från seniora till nyanställ-
da. En position som Vendator-koncernen är stolt över att ha är 
att både kunna vara en plattform för karriärutveckling bland 
unga såväl som en arbetsgivare för många år. Bolaget har idag 
en stor spridning av olika nationaliteter och etnicitet, och ser 
mångfald som en resurs och tillgång. Bolagets blandning av 
kompetenser, åldrar, kulturell bakgrund, kön etc. är en dyna-
misk och energirik motor i verksamheten som strävar efter en 
fördomsfri och framgångsbejakande kultur. 

1. Begåvning 
och 

färdigheter

2. Personliga
egenskaper

3. Motivation
och

drivkrafter

4. Utbildning
och

erfarenheter

Affärsområdeschef

Teamchef

Teamcoach

Säljare

Bemanning
Uthyrning

Rekrytering
Entreprenad

Support
IT
HR

Ekonomi
Marknad

Försäljning

Verksamhetsbeskrivning
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Kundcase

BAKGRUND
Den stora nationella hjälporganisationen behövde hjälp med 
att kontakta sina företagskunder i samband med deras årliga 
julkampanj. Företagen väljer ett eller fler gåvopaket för en viss 
summa pengar som i sin tur går till mat, mediciner, kläder och 
andra livsavgörande ting. 

VÅR LÖSNING
Vendator Contact Center är ett idéstyrt och modernt företag 
som är den naturliga länken mellan givare och hjälpare. Våra 
säljare agerar med utgångspunkten från organisationens varu-
märke och målgrupp. På det här projektet har Bolaget under de 
senaste fem åren haft samma personal som genomfört upp-
draget vilket resulterat i att personalen byggt en nära relation 
med majoriteten av målgruppen. Beroende på önskemål från 
kund kontaktas de per mail eller telefon.

RESULTAT
Projektet roddes inte bara i hamn, utan resultatet översteg även 
målet med 233 procent. En av orsakerna till det fantastiska re-
sultat, utöver skicklig personal, är kontinuiteten i kampanjen 
som äger rum årligen. Varje år bygger vi på relationen mellan 
hjälporganisationen och företagskunderna, vilket skapar star-
ka förtroenden och återkommande julgåvor.

BAKGRUND
Den högteknologiska leverantören från universitetsstaden 
Trondheim är sedan 2002 en ledande aktör av integrerade mo-
bila lösningar, såsom körjournalsystem och ordersystem. När 
bolaget beslutade sig för att gå in med det kompletta elektro-
niska körjournalsystemet på den svenska marknaden, valde 
man att göra det i nära samarbete med Vendator Contact Cen-
ter och Vendator Bemanning.

VÅR LÖSNING
Lösningen blev outsourcing av både contact-centertjänster 
(besöksbokning och bokningskoordination) samt fältsäljar-
resurser från Vendator Bemanning. På detta vis skapades en 
flexibel organisation där kunden enkelt kunde utöka uppdraget 
under säljprocessens gång.

RESULTAT
Vendator Contact Centers mötesbokare har bokat över 1 000 
möten som bolagets fältsäljare från Vendator Bemanning se-
dan följt upp. Då bolaget ansvarar för hela försäljningsproces-
sen bearbetas kunderna mer effektivt då Vendator har kontroll 
över hela förloppet. Detta arbetssätt ger Vendators fältsäljare 
unika förutsättningar att fokusera på utfallet av sina kundmö-
ten samtidigt som bolagets mötesbokare har möjlighet att 
skapa en färdplan som både är tids- och kostnadseffektiv för 
genomförandet. 

BAKGRUND
Den nationella arbetslöshetskassan gav Vendator Contact Center förtroendet att värva deras egna medlemmar som är enskilt 
anslutna till att även gå med i deras fackförbund, då facket arbetar aktivt med att stödja och förbättra medlemmarnas arbetsvillkor.

VÅR LÖSNING
Med Vendators omnikanalstjänst Sales Interaction har denna kampanj skräddarsytts med ett inspirerande och förberedande sms 
med video, för att sedan följas upp med personliga samtal. Sales Interaction innebär en kombination av muntlig försäljning, med 
kompletterande digitala möten såsom sms, sociala medier och/eller video. Ett tillvägagångssätt som uppskattats av både kund 
och slutkund.

RESULTAT
Totalt skickades över 30 000 sms och de 63 000 personliga samtalen som genomfördes ökade försäljningen hos slutkund. Försälj-
ningsprocessen effektiviserades även genom att slutkund fick möjligheten att själv ringa upp vid passande tidpunkt, vilket också 
skapade större tillgänglighet med ökad kundnöjdhet.

Verksamhetsbeskrivning
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Marknadsöversikt

HISTORIA
Telemarketing tog fart i Sverige under mitten och senare delen 
av 80-talet. Då startades ett antal företag som på ett syste-
matiserat sätt bedrev främst telefonförsäljning. Tidigare hade 
företag genomfört denna försäljning genom sina egna säljav-
delningar, men denna tid utgjorde starten för outsourcad för-
säljning.

Initialt var det främst business-to-business-inriktad försälj-
ning, men senare (början/mitten av 90-talet) växte telemar-
keting även mot konsumentmarknaden i stort. Detta berodde 
bl.a. på att försäljningen av mobiltelefoni på allvar tog fart i 
mitten av 90-talet. 

När telemarketing kommer på tal idag är det många som 
tänker på de företag som ringer hem till hushåll och ska sälja 
olika saker: El, försäkringar, telekom, TV o.s.v. Denna form av 
telemarketing (telesales) är endast en del av det totala tjänst-
eutbudet. 

Under början av 2000-talet hamnade tekniken allt mer i fo-
kus och olika versioner av dialers blev vardag. CTI (Computer 
Telephone Integrated)-lösningar kunde öka effektiviteten i ge-
nomförd tjänst. Den ökade effektiviteten satte dock spår i vad 
som kallas ”tysta samtal”, dvs då en dialer har ringt upp en kund 
men det inte fanns någon ledig agent som kunde ta samtalet. 

Tekniken hade med andra ord både upp- och nedsidor. Det 
fanns ytterst få eller låga inträdeshinder för företagsetablering 
inom telemarketing vilket ledde till en lavinartad ökning av sam-
tal mot konsumentmarknaden. Det var relativt billigt och risk-
fritt för många företag att använda sig av telemarketingföretag 
då de med en riktad försäljningskanal upphöll hög effektivitet 
och oftast betalade enligt ett cost per order-upplägg. 

Med målet att upprätthålla en seriös bransch skapades 
Svenska Call Center Föreningen, idag Kontakta, som arbetar 
med riktlinjer för etisk och värdebyggande telemarketing. 

MARKNADEN IDAG
2015 finns det fortsatt många aktörer på marknaden. Det är 
ett tiotal företag som är större med längre historia. Det finns 
även ett stort antal mindre aktörer, vissa som specialiserar sig 
på tjänster som besöksbokning eller delar av marknaden som 
exempelvis elförsäljning eller ”fundraising”. Det finns även ett 
antal säljbolag som mer eller mindre agerar som återförsäljare 
inom en viss bransch. 

För seriösa aktörer är det idag viktigt att ha en teknik i fram-
kant. Tekniken används i samverkan med andra kommunika-
tionskanaler för att tydligt kunna erbjuda integrerad marknads-
kommunikation. Tekniken tillåter företag på marknaden att 
såväl kunna arbeta med outbound- som inboundtjänster. Det 
senare väljer många att kalla kundtjänst. 

Större köpare av telemarktingtjänster ställer idag högre krav 
på etik och moral. Man kräver en god personalpolitik och kol-
lektivavtal för de anställda. 

Samtalen skiftar från att tidigare bara gå till fasta hemnum-
mer till att nå kunden på mobilen. Svarsgraden är god och kun-
den är nåbar fler timmar per dag. Gränsen mellan vad som är 
konsumenttider och företagstider har suddats ut. 

Kontakta (branschorganisationen) ställer höga krav på sina 
medlemmar att följa de riktlinjer som sätter upp ramverket för 
god telemarketing. Företag som arbetar utanför dessa ramar 
är färre än tidigare och totalt sett har klimatet för telemarketing 
blivit sundare. NIX-registret har bidragit positivt för att få bort 
oönskade samtal och oseriösa aktörer. 

Seriösa uppdragsgivare vill anlita seriösa aktörer på mark-
naden eftersom ansvaret överlåts till telemarketingbolaget att 
leverera kundmöten inom ramen för deras varumärke. 

MARKNADSUNDERSÖKNINGAR
Marknaden för marknadsundersökningar omsätter i dag cirka 
5 000 MSEK. De 13 största undersökningsföretagen omsätter 
cirka 3 500 MSEK. Övrig omsättning är främst från mindre un-
dersökningsföretag (1-10 personer), reklambyråer/PR-byråer, 
medieförmedlare och strategi-/managementkonsulter. De 
största undersökningsinstituten är SCB (1 000 MSEK), Cision 
(976 MSEK) och TNS Sifo (433 MSEK). Området datainsamling 
omsätter cirka 500 MSEK där är största bolagen Norstat (100 
MSEK) och Cint (140 MSEK).

SVARSSERVICE
Marknaden för svarsservice är ett vitt begrepp, men omsätter 
drygt 2 000 MSEK. De nio största bolagen omsätter totalt 250 
MSEK, varav fyra omsätter mer än 7 MSEK vardera. De största 
är H1 Communication (98 MSEK) och Kalix Tele24 (86 MSEK). 
Det finns många företag som arbetar med både inkomman-
de och utgående telefoni, där fokus inte ligger på svarsservi-
ce. Några exempel är Viacom, Telenor och Teleperformance 
(540MSEK). Utöver detta finns det många företag som ännu 
inte exploaterat fördelarna med svarsservice utan innehar 
egna telefonister.

FRÅN FÖRSÄLJNING TILL SERVICE
Initialt handlade telemarketing främst om att sälja och göra 
avslut över telefon. Nyckeltalen var order per timme och effek-
tivitet. Försäljningsframgången stod i bedömningsfokus och 
aktörer på marknaden fick betalt utifrån densamma (CPO). 
Försäljning är fortsatt av stor betydelse men dynamiken för ut-
veckling rör sig mer mot service, dvs att öka kundvärdet genom 
god service och god kundrelation. Arbetet innebär att till stör-
re utsträckning kontakta befintliga kunder och förflytta dessa 
i värdetrappan, bygga relationer över tid och gå ifrån cost per 
order (CPO) till return on investment (ROI).
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Marknadsöversikt

KUNDMÖTET I FOKUS
Den allt mer digitaliserade värld vi idag lever i, där kunden kan 
köpa allt och ta reda på allt genom sin smartphone, är utma-
nande. Kunden kan genom ett antal klick ta beslut och byta le-
verantör. Det existerar en stenhård konkurrens där kunder idag 
vinns genom lojalitet. Vendator ser tydligt att aktörer investerar 
i sin kundrelationer och vårdar dem över tid. Lojalitet är viktigt 
och det har visat sig att fysiska eller muntliga möten är viktigt 
även i den digitala världen. Kundmöten är till för att öppet lyss-
na på kunden och därigenom, förbättra, förtydliga och/eller 
förstärka.

OMNICHANNEL
Tillvägagångssättet bygger på att samtliga kanaler ska kom-
municera varumärket med samma känsla och profil. Kunden 
ska sedan kunna förflytta sig sömlöst mellan de olika kanaler-
na och göra sitt/sina val där det passar bäst. För närvarande 
studeras databaser och rörelser mellan marknadskanaler mer 
noggrant. Telemarketing kan i detta exempel fungera som en 
brygga mellan exempelvis kunden och hemsidan eller som en 
förlängning av sociala medier. 

ORDNING & REDA – HJÄRTA & HJÄRNA
Att kontakta uppdragsgivarens kunder ställer höga krav på 
struktur och process. Varje kundmöte ska vara strukturerat 
och genomfört med högsta kvalitet. Att ta ansvar för ett annat 
företags varumärke och dess kommunikation ställer mycket 
tuffa krav på struktur men också på bästa möjliga personal. 
Telemarketing bygger på dialog och det är det som i sin tur 
ställer höga krav på telemarketingbolagets personal. Idag ser 
Vendator en ny, välutbildad och mer erfaren personalstyrka. 
Det är inte bara ett första jobb in på arbetsmarknaden utan det 
är även personer som med mycket god utbildning kan leverera 
kundmöten i världsklass.

”SKRÄDDARSYTT OCH INDIVIDUALISERING”!
Tjänsterna ska generellt vara skräddarsydda och anpassade 
efter respektive person i den aktuella målgruppen. Samma 
budskap och mål ska levereras på ett mer individanpassat ma-
nér. Strikta samtalsmallar är historia och det är numer samtals-
guider där specifika utfall genererar händelsestyrda aktiviteter. 
Varje person i målgruppen är unik och målet är att en flexibel 
kanal, som telemarketing, ska kunna leverera och tillvarata det-
ta. 

DIGITALA AVTAL/DIGITAL SIGNERING
Avtalsprocessen har förenklats då man idag skickar ett elek-
troniskt avtal för digital signering. Det underlättar för alla parter 
att det enkelt, tydligt och smidigt går att skicka avtalen om-
gående. Kunden kan läsa avtalet och signera via valfri skärm. 
Avtalet skickas då till kund och uppdragsgivare och kan även 
starta orderläggning och leverans. Administrativa flöden byggs 
ihop med kommunikationen och ansvar tas för större delar av 
säljprocessen än bara själva säljsamtalet.

VENDATORS MARKNADER
Vendator är ett fullservicebolag inom contact-center och be-
manningslösningar. Vendator tillhandahåller alla tjänster och 
tekniska integrationer. Med lång erfarenhet, den senaste tek-
nologin och välutbildad personal har Vendator ett försprång 
gentemot andra aktörer på marknaden. Med en bred kundbas 
bygger Vendator erfarenhet från och i många olika branscher.
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Finansiell översikt

Nedan presenteras Vendators finansiella ställning i sammandrag för kvartal ett 2015, helåret 2014, 2013 
samt helåret 2012. Nedanstående finansiella översikt är hämtade ur Vendators reviderade årsredovisningar 
för 2012, 2013 och 2014. Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas års- och koncernredovisningarna med 
tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3). Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 (K2) och 2012:1 (K3). Avsnittet nedan bör läsas tillsammans med 
avsnittet ”Kommentarer till den finansiella utvecklingen”.

Förutom Bolagets reviderade koncernräkenskaper har ingen finansiell information i Emissions-
memorandumet granskats eller reviderats av Bolagets revisorer. Revisionsberättelserna finns intagna i 
respektive årsredovisningar och innehåller inga anmärkningar. Samtliga rapporter finns att tillgå på Bolagets  
hemsida www.vendator.se.

År 2012 har ej räknats om vid övergång till K3-regelverket, med hänvisning till K3 p.35.3 och 35.32.

RESULTATRÄKNING

Koncernen (KSEK) Q1 2015 Q1 2014 2014 2013 2012
Rörelsens intäkter 
Nettoomsättning 17 996 24 155 88 031 90 494 122 157
Övriga rörelseintäkter 0 122 239 806 0
Summa 17 996 24 277 88 270 91 300 122 157

Rörelsens kostnader
Kostnader för utförda tjänster -454 -510 -2 026 -1 931 -5 740
Övriga externa kostnader -2 676 -3 469 -12 177 -14 655 -18 351
Personalkostnader -16 528 -18 183 -69 749 -75 213 -102 658
Avskrivningar av immateriella 
och materiella anläggningstillgångar -742 -755 -2 953 -3 049 -2 046
Summa -20 400 -22 917 -86 905 -94 848 -128 795

Rörelseresultat -2 404 1 360 1 365 -3 548 -6 638

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter 15 6 51 55 61
Räntekostnader -40 -179 -602 -669 -416
Summa -25 -173 -551 -614 -355

Resultat efter finansiella poster -2 429 1 187 814 -4 162 -6 993

Uppskjuten skatt 0 0 0 0 -6 180

PERIODENS RESULTAT -2 429 1 187 814 -4 162 -13 173
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Finansiell översikt

BALANSRÄKNING 

Koncernen (KSEK) 2015-03-31 2014-03-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill 1 952 4 589 2 611 5 248 16 606
Programvara 40 120 60 140 220
Summa immateriella anläggningstillgångar 1 992 4 709 2 671 5 388 16 826

Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet 348 218 343 234 0
Inventarier 388 376 286 436 530
Summa materiella anläggningstillgångar 736 594 629 670 530

Summa anläggningstillgångar 2 728 5 303 3 300 6 058 17 356

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 9 303 12 426 11 404 11 887 13 061
Skattefordringar 1 075 1 153 845 915 1 134
Övriga fordringar 94 114 46 165 157
Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter

6 467 9 930 2 547 7 799 9 483

Summa kortfristiga fordringar 16 939 23 623 14 842 20 766 23 835

Kassa och bank 607 57 1 542 55 152

Summa omsättningstillgångar 17 546 23 680 16 384 20 821 23 987

SUMMA TILLGÅNGAR 20 274 28 983 19 684 26 879 41 343

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget Kapital
Aktiekapital (kvotvärde 2 SEK) 2 938 2 938 2 938 2 938 2 938
Övrigt tillskjutet kapital 52 466 31 235 52 466 52 466 52 466
Annat eget kapital inkl årets resultat -54 893 -30 855 -52 464 -53 632 -40 757
Summa eget kapital 511 3 318 2 940 1 772 14 647

Långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0 0

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 2 474 1 148 1 857 3 239 3 480
Övriga skulder 4 122 13 315 5 242 5 060 6 539
Checkräkningskredit 2 080 0 0 6 992 4 240
Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter

11 087 11 202 9 645 9 816 12 437

Summa kortfristiga skulder 19 763 25 665 16 744 25 107 26 696

Summa skulder 19 763 25 665 16 744 25 107 26 696

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 20 274 28 983 19 684 26 879 41 343

Ställda säkerheter
Företagsinteckningar 21 650 21 650 21 650 19 400 19 400
Fakturakredit, utnyttjat belopp 2 011 2 925 0 2 720 886

Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga Inga
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Finansiell översikt

DEFINITIONER AV NYCKELTAL
EBITDA
Resultat före räntor, skatt samt materiella och immateriella 
avskrivningar.

EBITA
Resultat före räntor, skatt och immateriella avskrivningar.

RÖRELSERESULTAT (EBIT)
Rörelseresultat definieras som rörelseintäkter minus 
rörelsekostnader.

RÖRELSEMARGINAL, %
Rörelseresultat dividerat med nettoomsättning.

RESULTAT PER AKTIE, SEK
Periodens resultat dividerat med antalet utestående aktier.

SOLIDITET, %
Mängden eget kapital dividerat med mängden totalt kapital.

GENOMSNITTLIGT ANTAL ANSTÄLLDA
Det genomsnittliga antalet anställda under perioden 
omräknade i heltidstjänster.

KASSAFLÖDESANALYS

Koncernen (KSEK)
2015-01-01-
2015-03-31

2014-01-01-
2014-03-31

2014-01-01-
2014-12-31

2013-01-01-
2013-12-31

2012-01-01-
2012-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -2 404 1 360 1 365 -3 548 -6 638
Avskrivningar enligt plan 742 755 2 953 3 049 2 046
Erhållen ränta 15 6 51 55 61
Erlagd ränta -40 -179 -602 -669 -416
Omräkningsdifferens 0 4 -1 9 4
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital -1 687 1 946 3 766 -1 104 -4 943

Förändring av rörelsekapital
Ökning/minskning av omsättningstillgångar -2 097 -2 857 5 924 3 069 7 792
Minskning/ökning av kortfristiga skulder 939 -833 -1 371 -4 341 -2 166
Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 845 -1 744 8 319 -2 376 683

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella tillgångar -170 0 -195 -473 -30
Kassaflöde från investeringsverksamheten -170 0 -195 -473 -30

Finansieringsverksamheten
Försäljning av egna aktier 0 355 355 0 0
Emission av teckningsoptioner 0 0 0 0 174
Minskning/ökning av checkräkningskredit 2 080 1 391 -6 992 2 752 -2 966
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 080 1 746 -6 637 2 752 -2 792

Periodens kassaflöde -935 2 1 487 -97 -2 139
Likvida medel vid periodens början 1 542 55 55 152 2 291
Likvida medel vid periodens slut 607 57 1 542 55 152

NYCKELTAL

KONCERNEN (KSEK)
2015-01-01-
2015-03-31

2014-01-01
2014-03-31

2014-01-01-
2014-12-31

2013-01-01-
2013-12-31

2012-01-01-
2012-12-31

EBITDA -1 662 2 115 4 318 -499 -4 592
EBITA -1 725 2 039 4 082 -832 -5 169
EBIT (Rörelseresultat) -2 404 1 360 1 365 -3 548 -6 638
Rörelsemarginal, % -13% 6% 2% -4% -5%
Resultat per aktie, SEK -0,08 0,04 0,03 -0,14 -0,45
Soliditet, % 3% 11% 15% 7% 35%
Genomsnittligt antal anställda 132 - 175 190 250
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Kommentarer till den finansiella 
utvecklingen

Koncernens omsättning uppgick under räkenskapsåret 2014 
till 88,0 (90,5) MSEK, vilket var en minskning med 2,7 procent 
jämfört med föregående år. Minskningen beror delvis på över-
låtelsen av konsult- och utbildningsverksamheten under 2013, 
men omsättningen har också gått ned inom affärsområdet 
Contact Center. Den totala omsättningsnivån innebär alltjämt 
en stabilisering efter flera år av kraftiga nedgångar.

Rörelseresultatet uppgick till 1,4 (-3,5) MSEK, vilket var en 
betydande förbättring jämfört med föregående år. Det positiva 
resultatet är en vändpunkt efter flera år av förluster, och marke-
rar slutpunkten på det omfattande rationaliseringsarbete som 
bedrivits de senaste åren.

Koncernens disponibla likvida medel uppgick till 12,9 (4,3) 
MSEK per 2014-12-31. Kassaflödet från den löpande verksam-
heten var under 2014 8,3 (-2,4) MSEK. Det positiva kassaflödet 
beror till stor del på förbättrade betalningsrutiner.

Under första kvartalet 2015 visade Vendator minskade vo-
lymer inom contact-center-verksamheten, vilket medförde en 
minskad omsättning. Volymminskningen var en konsekvens av 
att vissa kunder drog ned på sina marknadsföringskampanjer 
under perioden. Som en konsekvens av de minskade volymer-
na blev rörelseresultatet (EBIT) -2,4 MSEK, vilket är sämre än 
första kvartalet 2014. Verksamheten ser ett ökande intresse för 
nya tjänster så som outsourcing av försäljning där man fram-
gångsrikt driver delar av innesäljavdelningar åt sina kunder.

UTTALANDE AVSEENDE 
RÖRELSEKAPITAL
Med rörelsekapital avses i Emissionsmemorandumet Bolagets 
möjligheter att få tillgång till likvida medel för att fullgöra sina 
betalningsförpliktelser varefter de förfaller till betalning. Under 
2014 bromsades senaste årens omsättningsnedgång i Venda-
tor och Bolaget vände en negativ resultattrend till vinst. Första 
kvartalet 2015 upplevde Vendator en omsättningsminskning 
som en konsekvens av att vissa kunder drog ned på sina mark-
nadsföringskampanjer under perioden, vilket genererade ett 
negativt resultat. Bolaget räknar dock med ett positivt resultat 
under andra halvan av 2015. Vidare var Vendators kundford-
ringar i balansräkningen per 31 mars 2015 signifikant högre än 
leverantörsskulderna. Det är styrelsens uppfattning att Bolaget 
har tillräckligt med rörelsekapital för den kommande tolvmåna-
dersperioden. 

VÄSENTLIGA FÖRÄNDRINGAR I 
BOLAGETS STÄLLNING
FÖRVÄRV AV MAKALÖS AB
Vendator kommunicerade den 20 juli 2015 att Bolaget ingått ett 
förvärvsavtal med Makalös AB (”Makalös”), ett bolag verksamt 
inom värdeskapande kundkommunikation med produktion i 
Stockholm, Lissabon och Karlstad. Förvärvet ökar Vendators 
årsomsättning med cirka 30 MSEK på årsbasis och förväntas 
genom kostnadsbesparingar bidra positivt till 2015 års resul-
tat. Köpeskillingen uppgår till cirka 5,1 MSEK vilket erläggs i 
nyemitterade Vendator-aktier. Tillträde är planerat till den 14 
augusti 2015.

Förvärvet av Makalös är ett ytterligare steg i den tillväxtstra-
tegi som Vendator fastslagit. I och med förvärvet komplette-
ras och förstärks Vendators position inom kvalitativ och vär-
deskapande kundkommunikation. Makalös har byggt upp en 
bra produktionskapacitet i Lissabon som kommer gagna hela 
Vendatorkoncernen. Det finns flera synergieffekter samt kors-
försäljningsmöjligheter som beräknas att vara till stor fördel 
för såväl kunder, leverantörer såväl som Vendator-koncernen 
på sikt. 
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CHRISTIAN PAULSSON 
(FÖDD 1975)
Ledamot sedan 2014

Christian har en bred erfarenhet både från en 
rad styrelseuppdrag och från den finansiella 
sektorn. Vidare har Christian erfarenheter 
som VD, COO och chef för M&A på IBS AB. 
Christian innehar en BBA i Finance och Marketing från European 
University of Bruxells. 

Övriga uppdrag: Christian sitter även i styrelsen i Bong AB (publ), 
Apper Systems AB, Caperio Holding AB (publ), Huntway AB, Anette 
P & Co AB och Paulsson Advisory AB.

Avslutade uppdrag: Christian har tidigare suttit i styrelsen i IBS AB, 
Protpi AB, Caperio AB, IBS JavaSolutions AB, Cross Sportswear In-
ternational AB, IBS Verksamhetsutveckling AB, Iptor Infrastructure 
AB, IBS Publishing AB och IBS Sweden AB.

Konkurs, likvidation eller liknande: Christian var ledamot i IBS Java-
Solutions AB och IBS Verksamhetsutveckling AB då de upplöstes 
genom fusion 2012-12-12.

Innehav i Vendator: Christian äger privat och via bolag vid Emis-
sionsmemorandumets avgivande 9 754 A-aktier och 62 022 B-akti-
er i Vendator.

LENNART TORSTENSSON 
(FÖDD 1941)
Ledamot sedan 2014

Lennart har erfarenheter från styrelseroller 
från flera bolag inom företagshälsovården. 
Vidare har Lennart en bred erfarenhet som 
managementkonsult ifrån bl.a. Indevo. Len-
nart innehar en filosofie kandidatexamen i ekonomi och samhällsve-
tenskap från Lunds universitet. 

Övriga uppdrag: Lennart sitter även i styrelsen i Systematic Capital 
Nordic AB, Torstenssons Konsult AB. 

Avslutade uppdrag: Lennart har tidigare suttit i styrelsen i AB S.t Eriks-
hälsan, MH-Gruppen Sjukvård AB och Hjelp24 Pandora AB.

Konkurs, likvidation eller liknande: Lennart var ledamot i MH-Gruppen 
Sjukvård AB samt ordförande i Hjelp24 Pandora AB då de upplöstes 
genom fusion 2011-02-10.

Innehav i Vendator: Lennart äger privat och via bolag vid Emissionsme-
morandumets avgivande 50 A-aktier och 61 250 B-aktier i Vendator.

Styrelse, ledande befattningshavare 
och revisor

STYRELSE
Vendators styrelse består av fyra personer, inklusive ordförande, 
och har sitt säte i Stockholm. Styrelseledamöterna väljs årligen 
vid årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. De sty-
relseledamöter som omvaldes av årsstämman i Bolaget den 7 
maj 2015 redovisas nedan.

Namn Född Position
Peter Öster 1956 Ordförande
Anders Carlén 1967 Ledamot
Christian Paulsson 1975 Ledamot
Lennart Torstensson 1941 Ledamot

PETER ÖSTER (FÖDD 1956)
Styrelseordförande sedan 2013

Peter har tidigare jobbat som CFO och CIO 
på Vendator mellan 2004 och 2010. Han 
har även tidigare grundat företagen Kreativ-
eGruppen Transeco AB.

Övriga uppdrag: Peter sitter även i styrelsen i Gulins A la Carte AB, 
SSK Marknad AB, Tälje Event AB och Bredviks Gård AB. 

Avslutade uppdrag: Peter har tidigare suttit i styrelsen i Strafa 
AB, Kingbred AB, Bobättre AB, Salming Trademarks AB, Salming 
Hockey AB, Parkudden Brands AB och Sp4 Föreningspartner AB.

Konkurs, likvidation eller liknande: Peter var ledamot i Kingbred AB 
vars likviditation beslutades 2015-01-21.

Innehav i Vendator: Peter äger privat och via bolag samt pen-
sionsstiftelse vid Emissionsmemorandumets avgivande 273 225 
A-aktier och 80 790 B-aktier i Vendator.

ANDERS CARLÉN (FÖDD 1967)
Ledamot sedan 2010

Anders började år 2000 hos DNG som se-
dermera blev Resultat och slutligen Ven-
dator. Anders innehar en Civilekonomexa-
men från Stockholms Universitet samt en 
DIHM-examen från IHM Göteborg.

Övriga uppdrag: -

Avslutade uppdrag: -

Konkurs, likvidation eller liknande: -

Innehav i Vendator: Anders äger vid Emissionsmemorandumets 
avgivande 25 533 A-aktier och 7 877 B-aktier i Vendator.
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LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Nedan presenteras Vendators ledande befattningshavare.

Namn Född Position
Christian Paulsson 1975 Koncernchef, VD och affärsom-

rådeschef Field Marketing
Christopher DiFusco 1969 CFO
Anders Carlén 1967 Affärsutvecklingschef
Sandra Frithiof 1975 Personalchef/Affärsområdes-

chef Bemanning
Madelene Sköld 1981 Affärsområdeschef Contact Center
Christer Berglund 1974 Affärsområdeschef  

Undersökningar

CHRISTIAN PAULSSON 
(FÖDD 1975)
Koncernchef, VD samt affärsområdes-
chef Field Marketing sedan maj 2015

Se styrelse.

[CHRISTOPHER DIFUSCO 
(FÖDD 1969)
CFO sedan 2011

Christopher har erfarenheter från diverse 
ekonomipositioner hos bl.a. IQPC och 
Kodak/KPG. Christopher är utbildad ci-
vilekonom vid Handelshögskolan i Stock-
holm. 

Övriga uppdrag: Christopher sitter även i styrelsen i BRF Fjället 
17, Solna.

Avslutade uppdrag: -

Konkurs, likvidation eller liknande: -

Innehav i Vendator: Christopher äger vid Emissionsmemoran-
dumets avgivande, 0 aktier i Vendator.]

ANDERS CARLÉN 
(FÖDD 1967)
Affärsutvecklingschef sedan 2013

Se styrelse.

Styrelse, ledande befattningshavare och revisor

SANDRA FRITHIOF 
(FÖDD 1975)
HR-chef och affärsområdeschef  
Bemanning sedan 2014

Sandra har erfarenheter bl.a. Manpower 
och Acando. 

Övriga uppdrag: -

Avslutade uppdrag: Sandra har tidigare suttit i styrelsen i Art By 
Accident AB och BRF Nybodahöjden 1.

Konkurs, likvidation eller liknande: -

Innehav i Vendator: Sandra äger vid Emissionsmemorandu-
mets avgivande 0 aktier i Vendator.

MADELENE SKÖLD 
(FÖDD 1981) 
Affärsområdeschef Contact Center se-
dan 2015

Madelene har tidigare erfarenheter av 
telekommunikation från Provoice och 
Transcom. 

Övriga uppdrag: -

Avslutade uppdrag: -

Konkurs, likvidation eller liknande: -

Innehav i Vendator: Madelene äger vid Emissionsmemorandu-
mets avgivande 0 aktier i Vendator.

CHRISTER BERGLUND 
(FÖDD 1974)
Affärsområdeschef Undersökningar 
sedan 2015

Christer startade sommaren 2005 Bra 
Röster AB vilket idag utgör Affärsområ-
det Marknadsundersökningar. Christer är utbildad civilingenjör 
i Industriell Ekonomi vid Luleå Tekniska Universitet. Christer har 
erfarenheter från bl.a. Ericsson och Skanska. 

Övriga uppdrag: -

Avslutade uppdrag: -

Konkurs, likvidation eller liknande: -

Innehav i Vendator: Christer äger vid Emissionsmemorandu-
mets avgivande 43 855 B-aktier i Vendator.
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ÖVRIG INFORMATION OM STYRELSEN 
OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Utöver vad som nämnts ovan, har ingen av Bolagets styrelse-
ledamöter eller ledande befattningshavare under de senaste 
fem åren dömts i bedrägerirelaterat mål, varit ställföreträdare 
i bolag som försatts i konkurs, likvidation eller genomgått fö-
retagsrekonstruktion, varit föremål för anklagelser eller sank-
tioner av i lag eller förordning bemyndigade myndigheter (där-
ibland godkända yrkessammanslutningar) eller har förbjudits 
av domstol att ingå som medlem av en emittents förvaltnings-, 
lednings- eller kontrollorgan eller från att ha ledande eller över-
gripande funktioner hos en emittent.

Det föreligger inga familjeband mellan några styrelseleda-
möter eller ledande befattningshavare.

Peter Öster, styrelseordförande och större aktieägare i Ven-
dator AB, lämnade i mars 2014 till Norrlandsfonden ett gene-
rellt borgensåtagande om 100 000 kronor. Peter Östers bor-
gensåtagande är vederlagsfritt. 

Vendator AB och RESULTAT DM (Anders Carléns, styrelsele-
damot i Vendator AB, enskilda firma) ingick i september 2011 
uppdragsavtal, enligt vilket RESULTAT DM fakturerade 260 
000 kronor under år 2013 och 575 000 kronor under år 2012. 
Faktureringen avsåg av Anders Carlén utfört arbete som Key 
Account Manager. 

Styrelse, ledande befattningshavare och revisor

Vendator AB och Paulsson Advisory AB (ett bolag ägt av 
Christian Paulsson, verkställande direktör och styrelseleda-
mot i Vendator AB) ingick i mars 2015 överenskommelse om 
utförande av arbete rörande Vendators bolagsförvärv, enligt 
vilket Paulsson Advisory AB fakturerade 150 000 kronor under 
år 2015. Faktureringen avsåg utförda tjänster i samband med 
Bolagets förvärv av Bra Röster AB. 

Christer Berglund, medlem av Vendators ledningsgrupp, har 
lämnat ett generellt borgensåtagande (proprieborgen) begrän-
sat till 87 500 kronor för Bra Röster ABs förpliktelser gentemot 
Danske Bank. Christer Berglunds borgensåtagande är veder-
lagsfritt. 

Madelene Skölds närstående innehar cirka 3 000 aktier i 
Vendator .

[Christopher DiFusco innehar 300 000 teckningsoptioner i 
Vendator.]

Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare 
nås via Bolagets adress: Gustavslundsvägen 143, 167 51 Brom-
ma.

REVISOR
Vid årsstämman den 7 maj 2015 omvaldes Öhrlings Pricewa-
terhouseCoopers AB med Tobias Stråhle som huvudansvarig 
och auktoriserad revisor. Adressen till revisorn återfinns i slutet 
av Emissionsmemorandumet.
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Aktien och ägarförhållanden

AKTIEKAPITALET
Aktiekapitalet i Vendator uppgår till 3 188 160 SEK, fördelat på 1 894 080 aktier, envar med ett kvotvärde om 2,0 SEK. Aktierna har 
emitterats enligt svensk lag och är denominerade i svenska kronor. Aktierna är registrerade i elektronisk form och kontoförs av 
Euroclear Sweden. Aktierna är fördelade på aktier av serie A och aktier av serie B där aktier av serie A äger en (1) röst vardera och 
aktier av serie B en tiondels (1/10) röst vardera. Varje aktie äger lika rätt till Bolagets tillgångar och vinst. Vid bolagsstämma får 
varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom eller henne ägda och företrädda aktier utan begränsning i rösträtten. Samtliga 
aktier ger lika företrädesrätt att teckna aktier vid emission av nya aktier i Bolaget om inte bolagsstämman, eller styrelsen genom 
ett bemyndigande från bolagsstämman, beslutar om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Det föreligger inga begränsningar 
i aktiernas överlåtbarhet. Bolagets aktier är ej heller föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lös-
ningsskyldighet. Bolagets aktier har ej varit föremål för offentligt uppköpserbjudande under innevarande eller föregående räken-
skapsår. Enligt bolagsordningen skall aktiekapitalet vara lägst 3 000 000 SEK och högst 12 000 000 SEK och antalet aktier vara 
lägst 1 500 000 och högst 6 000 000. Aktiekapitalets utveckling sedan Bolagets bildande presenteras i tabellen nedan.

ÄGARSTRUKTUR - 2015-06-30

Ägare VEND A VEND B Summa Kapital Röster
Peter Öster, privat och via bolag samt pen-
sionsstiftelse

273 225 80 790 354 015 24,10% 44,55%

Gråmunkgränd Förvaltning AB 167 574 100 525 268 100 18,25% 28,13%
Pavilion Life Insurance co LTD 0 111 382 111 382 7,58% 1,76%
Christian Paulsson, privat och via bolag 9 754 62 022 71 776 4,89% 2,53%
Customer Relations Sweden AB 26 328 37 615 63 943 4,35% 4,77%
Pavilion Life Insurance LTD 0 63 608 63 608 4,33% 1,01%
Lennart Torstenson, privat och via bolag 50 61 250 61 300 3,85% 0,96%
Christer Berglund 0 43 855 43 855 2,75% 0,68%
Katvest AB 0 43 820 43 820 2,75% 0,68%
Reflect Företagsutveckling AB 0 37 560 37 560 2,36% 0,58%

AKTIEKAPITALETS UTVECKLING 

År Händelse
Ökning av 

antalet aktier Antal aktier
Kvotvärde 

(SEK)
Förändring av 
Aktiekapitalet

Aktiekapital 
(SEK)

1997 Nybildning 150 000 150 000 1,0 150 000,0 150 000,0
2000 Nyemission 26 800 176 800 1,0 26 800,0 176 800,0
2000 Nyemission 2 359 179 159 1,0 2 359,0 179 159,0
2000 Nyemission 19 500 198 659 1,0 19 500,0 198 659,0
2000 Nyemission 13 000 211 659 1,0 13 000,0 211 659,0
2001 Nyemission 37 628 249 287 1,0 37 628,0 249 287,0
2001 Nyemission 177 171 426 458 1,0 177 171,0 426 458,0
2003 Nyemission 708 035 1 134 493 1,0 708 035,0 1 134 493,0
2003 Nyemission 162 764 1 297 257 1,0 162 764,0 1 297 257,0
2004 Minskning 0 1 297 257 1,0 -1 167 531,3 129 725,7
2004 Nyemission 1 747 762 3 045 019 0,1 174 776,2 304 501,9
2005 Nyemission 15 604 338 18 649 357 0,1 1 560 433,8 1 864 935,7
2007 Nyemission 261 000 18 910 357 0,1 26 100,0 1 891 035,7
2007 Nyemission 166 000 19 076 357 0,1 16 600,0 1 907 635,7
2010 Nyemission 10 301 239 29 377 586 0,1 1 030 123,9 2 937 758,6
2015 Nyemission 2 504 000 31 881 586 0,1 250 400,0 3 188 158,6
2015 Nyemission 14 31 881 600 0,1 1,4 3 188 160,0
2015 Sammanläggning -30 287 520 1 594 080 2,0 0,0 3 188 160,0
2015 Nyemission* 3 188 160 4 782 240 2,0 6 376 320 9 564 480

* Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas
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Aktien och ägarförhållanden

HANDELSPLATS
Bolagets aktie har handlats sedan den 3 augusti 2015 på Nasdaq 
First North under kortnamnet VEND B.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Vendator hade cirka 230 aktieägare per den 30 juni 2015. Tabellen 
på föregående sida visar bolagets tio största ägare. 

ANSLUTNING TILL EUROCLEAR SWEDEN
Vendator är ett avstämningsbolag och Bolagets aktier skall vara 
registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) 
om kontoföring av finansiella instrument. Bolaget och dess aktier 
är anslutna till VP-systemet med Euroclear Sweden som central 
värdepappersförvarare och clearingorganisation. Aktieägarna 
erhåller inte några fysiska aktiebrev, utan transaktioner med akti-
erna sker på elektronisk väg genom registrering i VP-systemet av 
behöriga banker och andra värdepappersförvaltare. 

UTDELNING OCH UTDELNINGSPOLICY
Beslut om vinstutdelning fattas av årsstämman och utbetalning 
ombesörjs av Euroclear Sweden. Rätt till utdelning tillkommer den 
som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden 
förda aktieboken på den avstämningsdag för utdelningen som 
beslutas av bolagsstämman. Utdelning utbetalas normalt som 
ett kontant belopp per aktie genom försorg av Euroclear Sweden. 
Om aktieägare ej kan nås för mottagande av utdelning kvarstår 
aktieägarens fordran på Bolaget och begränsas endast genom 
allmänna regler för preskription. Vid preskription tillfaller hela be-
loppet Bolaget.

Bolaget tillämpar inte några restriktioner eller särskilda förfa-
randen vad avser kontant utdelning till aktieägare bosatta utanför 
Sverige. Med undantag för eventuella begränsningar som följer av 
bank- och clearingsystem sker utbetalning på samma sätt som 
för aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är skat-
terättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normalt svensk 
kupongskatt.

Det föreligger inga rättigheter, förutom rätt till aktieutdelning, att 
ta del av Bolagets vinster. Bolaget har hittills inte lämnat någon ut-
delning. Det finns inga garantier för att det för ett visst år kommer 
att föreslås eller beslutas om någon utdelning i Bolaget. Avsikten 
är att styrelsen årligen skall pröva möjligheten till utdelning. I över-
vägandet om framtida utdelning kommer styrelsen att beakta fle-
ra faktorer, bland annat Bolagets verksamhet, rörelseresultat och 
finansiella ställning, aktuellt och förväntat likviditetsbehov, expan-
sionsplaner, avtalsmässiga begränsningar och andra väsentliga 
faktorer. 

AKTIEBASERADE 
INCITAMENTSPROGRAM
I optionsprogram 1-2012 finns det 2 500 000 utestående teck-
ningsoptioner, varav 820 000 teckningsoptioner ännu innehas 
av Vendators dotterbolag. Teckningsoptionerna berättigar till ny-
teckning av 125 000 aktier av serie B i Bolaget. Teckningskursen 
är 20 krona per aktie och teckning av aktier kan ske mellan den 15 
augusti 2015 och den 30 september 2015.

KONVERTIBLA SKULDEBREV
Det finns för närvarande inga konvertibla skuldebrev i Vendator.

ANSLUTNING TILL EUROCLEAR SWEDEN
Vendator är ett avstämningsbolag och Bolagets aktier ska vara 
registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) 
om kontoföring av finansiella instrument. Bolaget och dess aktier 
är anslutna till VP-systemet med Euroclear Sweden, adress Box 
7822, 103 97 Stockholm, som central värdepappersförvarare och 
clearingorganisation. Aktieägarna erhåller inte några fysiska ak-
tiebrev, utan transaktioner med aktierna sker på elektronisk väg 
genom registrering i VP-systemet av behöriga banker och andra 
värdepappersförvaltare.

LIKVIDITETSGARANTI 
Vendator har per den 23 juli 2015 träffat avtal med Mangold om att 
agera likviditetsgarant för att främja en god likviditet i aktien samt 
säkerställa en låg spread mellan köp- och säljkurs om maximalt 
fyra procent. På köp- och säljsidan skall Mangold säkerställa en 
volym motsvarande 15 000 SEK.

CERFIFIED ADVISER
Mangold Fondkommission AB som är medlem vid och har avtal 
med Nasdaq OMX Stockholm AB, är Certified Adviser för Bola-
get. En Certified Adviser granskar bolag vars aktier ska tas upp 
till handel på First North. Nasdaq OMX Stockholm AB godkänner 
ansökan om upptagande till sådan handel. Nasdaq OMX Stock-
holm AB:s övervakningsfunktion ansvarar för att kontrollera att 
både bolag och Certified Advisers lever upp till regelverket på First 
North. Surveillance övervakar även handeln på First North.
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Investeringar i aktier är förenat med risktagande. Ett antal faktorer utanför Vendators kontroll, liksom ett flertal faktorer vars 
effekter Vendator kan påverka genom sitt agerande, kan komma att få en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, rörelse-
resultat och finansiella ställning eller medföra att värdet på Bolagets aktier minskar. Nedan redogörs för ett antal riskfaktorer 
som bedöms kunna påverka Vendators framtidsutsikter. Riskerna är inte rangordnade och gör inte anspråk på att vara heltäck-
ande. Ytterligare risker och osäkerheter som Vendator för närvarande inte känner till kan också komma att utvecklas till viktiga 
faktorer som påverkar Bolaget. Utöver information som framkommer i Emissionsmemorandumet bör därför varje investerare 
göra en allmän omvärldsbedömning och sin egen bedömning av varje riskfaktor och dess betydelse för Bolagets framtida 
utveckling. Emissionsmemorandumet innehåller också framåtriktade uttalanden som är beroende av framtida risker och osä-
kerheter. Vendators faktiska resultat kan skilja sig avsevärt från de resultat som förutspås i de framåtriktade uttalandena som 
beskrivs nedan och på annan plats i detta Emissionsmemorandum.

RISKER RELATERADE TILL VENDATORS 
VERKSAMHET
MAKROEKONOMISKA FAKTORER
Det globala ekonomiska klimatet kan över tid fluktuera i form av 
hastiga och extrema nedgångar med ökad instabilitet och nega-
tiva förväntningar avseende den framtida ekonomiska utveck-
lingen. Sådana konjunkturnedgångar, i Sverige och övriga delar 
av världen, där Vendator är eller kan komma att vara verksamt, 
kan påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och rörel-
seresultat negativt genom en rad olika faktorer. Exempel på så-
dana faktorer är minskad konsumtion, minskade investeringar, 
kapitalmarknadens instabilitet samt valuta- inflations- och ränte-
förändringar. Dessa faktorer, tillsammans med ökad försiktighet 
hos såväl företag som konsumenter, vilka står utom Bolagets 
kontroll, kan leda till ytterligare ekonomisk avmattning och reces-
sion, vilket påverkar det affärsmässiga och ekonomiska läget och 
i slutändan kan få en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, 
finansiella ställning och rörelseresultat.

RÄNTERISK
Ränterisken definieras som risken att förändringar i ränteläget på-
verkar Vendators räntekostnad. Räntekostnaderna påverkas, för-
utom av omfattningen av räntebärande skulder, främst av nivån 
på aktuella marknadsräntor och kreditinstitutens marginaler samt 
av vilken strategi Vendator väljer för bindningstiden på räntorna. 

Marknadsräntor påverkas främst av den förväntade infla-
tionstakten. De kortare räntorna påverkas främst av Riksbankens 
så kallade reporänta vilken utgör ett penningpolitiskt styrinstru-
ment, Penningpolitiken i Sverige syftar till att genom justering av 
väntas stiga och i tider med sjunkande inflationsförväntningar 
kan räntenivån väntas sjunka. Ju längre genomsnittlig räntebind-
ningstid som Vendator har på sina lån ju längre tid tar det innan en 
ränteförändring får genomslag i Vendators räntekostnader.

KREDITRISK
Kreditrisk definieras som risken att Vendators motparter inte kan 
uppfylla sina finansiella åtaganden gentemot Bolaget. Kreditrisk 
inom finansieringsverksamheten uppstår bland annat vid place-

ring av likviditetsöverskott, vid tecknande av ränteswapavtal samt 
vid erhållande av lång- och kortfristiga kreditavtal. 

REFINANSIERINGSRISK
Med refinansieringsrisk avses risken att finansiering inte alls kan 
erhållas, eller endast till kraftigt ökade kostnader. Låg belånings-
grad och långa kreditlöften begränsar denna risk och innebär även 
mindre räntekänslighet. Lånebehovet kan avse refinansiering av 
befintliga lån eller nyupplåning. Det finns ingen garanti att fram-
tida refinansiering på skäliga villkor helt eller delvis kommer att 
kunna ske, vilket skulle kunna ha en väsentlig negativ effekt på 
Vendators verksamhet, finansiella ställning och resultat. 

LIKVIDITETSRISKER
Med likviditetsrisk avses risken att sakna tillräckligt med likvida 
medel för att kunna fullfölja Vendators betalningsåtaganden. Om 
Vendators tillgång till likvida medel försvåras skulle det kunna ha 
en väsentlig negativ effekt på Vendators verksamhet, finansiella 
ställning och resultat. 

OPERATIONELLA RISKER
Operationell risk definieras som risken att åsamkas förluster på 
grund av bristfälliga rutiner och/eller oegentligheter eller interna 
eller externa händelser som förorsakar avbrott i verksamheten. 
Det kan inte uteslutas att brister i operationell säkerhet skulle kun-
na påverka Vendators verksamhet negativt. 

ORGANISATORISKA RISKER
Vendator har en relativt liten organisation vilket medför ett beroen-
de av enskilda medarbetare och förmågan att i framtiden identifie-
ra, anställa och bibehålla kvalificerade och erfarna ledningsperso-
ner. Vendators förmåga att anställa och bibehålla dessa personer 
är beroende av ett flertal faktorer, varav några ligger bortom Bo-
lagets kontroll, bland annat konkurrensen på arbetsmarknaden. 
Förlusten av en lednings- eller nyckelperson på grund av att den 
anställde till exempel säger upp sig eller går i pension kan innebä-
ra att viktiga kunskaper går förlorade, att uppställda mål inte kan 
nås eller att genomförandet av Vendators affärsstrategi påverkas 
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negativt. Om befintliga nyckelpersoner lämnar Bolaget eller om 
Vendator inte kan anställa eller bibehålla kvalificerade och erfar-
na ledningspersoner kan det ha en väsentlig negativ inverkan på 
Vendators verksamhet, finansiella ställning och ställning i övrigt. 

LEGALA RISKER
Nya lagar eller regler eller förändringar avseende tillämpningen av 
befintliga lagar eller regler som är tillämpliga på Vendators verk-
samhet eller kundernas verksamhet kan påverka Vendators verk-
samhet negativt. 

TVISTER
Det kan inte uteslutas att Vendator kan komma att bli inblandat i 
någon rättslig tvist eller något skiljeförfarande som har eller haft 
betydande effekter på Bolagets resultat eller finansiella ställning. 
Resultatet av en sådan tvist skulle kunna få en negativ effekt på 
Bolagets verksamhet, resultat och/eller finansiella ställning. 

FÖRVÄRV 
Vendator har som en del av sin strategi att förvärva ytterligare fö-
retag. I samband med dessa förvärv finns det risk att det uppstår 
nya verksamhetsrisker förknippade med de förvärvade bolagen 
eller att en integration mellan Vendator och de förvärvade bolagen 
blir mer kostsam än förväntat. Det finns risk för att Bolaget inte 
lyckas med sin förvärvsstrategi och därmed även att förvärven 
kan ha en negativ påverkan på Vendators verksamhet och möjlig-
het att generera vinster, vilket skulle kunna få en negativ effekt på 
Bolagets verksamhet, resultat och/eller finansiella ställning.

KONKURRENS 
Vendator verkar i en bransch som är utsatt för konkurrens. Bola-
gets framtida konkurrensmöjligheter är bland annat beroende av 
Bolagets förmåga att ligga i framkant och snabbt reagera på be-
fintliga och framtida marknadsbehov. Vendator kan därför tving-
as göra kostnadskrävande investeringar, omstruktureringar eller 
prissänkningar för att anpassa sig till en ny konkurrenssituation. 
En ökad konkurrens skulle kunna påverka Vendators resultat och 
verksamhet negativt, vilket skulle kunna få en negativ effekt på 
Bolagets verksamhet, resultat och/eller finansiella ställning.

MARKNADSRISKER 
Huvuddelen av Vendators verksamhet är telemarketing. Det är en 
marknad som befinner sig i måttlig tillväxt, medan Vendator haft 
en långvarig trend av fallande volymer. Omsättningen stabilisera-
des dock under 2014. En fortsatt måttlig marknadstillväxt kan ha 
en väsentlig negativ påverkan på Bolagets verksamhet, finansiella 
ställning och resultat.

KUNDRISKER 
Vendator är beroende av ett fåtal stora kunder, vilket gör att 
förlusten av en enskild kund kan bli mycket kännbar vilket skulle 
kunna få en negativ effekt på Bolagets verksamhet, resultat och/
eller finansiella ställning.

RISKER RELATERADE TILL ERBJUDANDET
BEGRÄNSAD LIKVIDITET I AKTIER
Historiskt har likviditeten i Vendator-aktien varit begränsad. Om 
en aktiv och likvid handel inte utvecklas kan det innebära svårig-
heter att sälja större poster inom en snäv tidsperiod, utan att priset 
på aktien påverkas negativt.

KURSFALL PÅ AKTIEMARKNADEN
En investering i Vendator är förknippad med risk. Det finns en 
risk för att aktiekursen kommer att ha en negativ utveckling. Ak-
tiemarknaden kan generellt gå ner av olika orsaker såsom rän-
tehöjningar, politiska utspel, valutakursförändringar och sämre 
konjunkturella förutsättningar. Aktiemarknaden präglas även till 
stor del av psykologiska faktorer. En aktie som Vendators kan på-
verkas på samma sätt som alla andra aktier av dessa faktorer, vil-
ka till sin natur många gånger kan vara problematiska att förutse 
och skydda sig mot. Kursfall skulle därmed kunna få en väsentlig 
negativ påverkan påBolagets verksamhet, finansiella ställning och 
rörelse resultat.

FLUKTUATIONER I AKTIEKURSEN FÖR VENDATOR-
AKTIEN
Vendators aktiekurs kan i framtiden komma att fluktuera kraftigt, 
bland annat till följd av kvartalsmässiga variationer i rörelseresul-
tatet, den allmänna konjunkturen och förändringar i kapitalmark-
nadens intresse för Bolaget. Därutöver kan aktiemarknaden i all-
mänhet reagera med extrema kurs- och volymfluktuationer som 
inte alltid är relaterade till eller proportionerliga i förhållande till det 
operativa utfallet hos enskilda bolag. En investering i Bolagets 
aktier kan helt eller delvis gå förlorad. Det finns risk för att akti-
ernas framtida värdeutveckling är negativ. Fluktuationer i aktien 
skulle därmed kunna ha en väsentlig negativ påverkan på Bola-
gets verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat.

UTSPÄDNING
Aktieägare som väljer att inte utnyttja sina Teckningsrätter för att 
teckna Nya Aktier i Erbjudandet kommer att ha en lägre andel av 
Vendators aktiekapital och röster till följd av ökningen av antalet 
aktier och röster i Bolaget när de Nya Aktierna tilldelas i Erbjudan-
det. Framtida emissioner av aktier eller andra värdepapper kan 
också späda ut aktieinnehav och kan väsentligt påverka priset på 
Bolagets aktier negativt. Bolaget kan emittera ytterligare aktier 
eller värdepapper som kan konverteras till aktier genom riktade 
erbjudanden utan företrädesrätt för befintliga ägare. Alla sådana 
ytterligare erbjudanden kan minska proportionella ägande- och 
rösträtter för innehavare av aktier, vinst per aktie och substansvär-
det per aktie, vilket skulle kunna få en negativ påverkan på Bola-
gets verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat.

GARANTIAVTAL AVSEENDE FÖRETRÄDESEMISSIONEN
Bolaget har ingått avtal med emissionsgaranter vilka har förbun-
dit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen i det fall aktieägare 
inte anmäler sitt intresse i Företrädesemissionen. Ingångna ga-
rantiavtal, tillsammans med erhållna teckningsförbindelser, mot-
svarar 100 procent av det totala emissionsbeloppet, vilket innebär 
att Företrädesemissionen till fullo är garanterad. Bolaget har dock 
inte krävt att garanterna skall säkerställa sitt garantibelopp ge-
nom insättning av likvida medel, pantsättning av värdepapper, pre-
sentation av bankgaranti eller på annat sätt. Garanterna är med-
vetna om att garantierna innebär en juridiskt bindande förpliktelse 
gentemot Bolaget och förpliktar sig att hålla erforderliga medel 
tillgängliga för det fall garantin skall tas i anspråk. Det kan dock 
inte garanteras att samtliga garanter kan fullgöra sina åtaganden 
gentemot Bolaget på grund av faktorer utanför Bolagets kontroll.
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ALLMÄN BOLAGS- OCH 
KONCERNINFORMATION
Vendator AB, med org. nr 556543-0146, registrerades vid Bo-
lagsverket den 15 september 1997 och nuvarande firma regist-
rerades den 5 oktober 2007. Bolagets associationsform är ak-
tiebolag och regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget 
är publikt. Styrelsen har sitt säte i Stockholms län, Stockholms 
kommun. Bolaget har följande helägda dotterbolag: Vendator 
Bemanning AB, Vendator Callcenter AB, Vendator Affärskon-
sult AB, Bra Röster AB, Vendator System AB (vilande), samt 
Vendator AS (vilande). Vendator Callcenter AB heläger Venda-
tor Financial Services AB som i sin tur heläger Vendator Con-
tact Center AB. 

TILLSTÅND
Bolaget behöver inte några tillstånd för att bedriva sin verksam-
het, utöver de tillstånd att bedriva försäkringsförmedling som 
innehas av dotterbolaget Vendator Financial Services AB. 

VÄSENTLIGA AVTAL
KUNDAVTAL 

Vendator och en stort svenskt bolag, ingick i april 2014 ett 
ramavtal för upphandling (Master Agreement procurement) 
om Vendators tillhandahållande av telemarketingtjänster. Avta-
let löper tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om sex 
månader.  

Vendator och bolaget ingick i april 2014 även ett leverans-
avtal avseende Vendators tillhandahållande av telemarketing-
tjänster. Avtalet innehåller ett konkurrensförbud enligt vilket 
Vendator inte får tillhandahålla telemarketingtjänster eller 
liknande tjänster till konkurrenter till bolaget på den nordiska 
marknaden. Konkurrensförbudet gäller under avtalstiden och 
därefter under en period om nio månader - om uppsägning sker 
på Vendators initiativ - eller under fem månader om uppsäg-
ning sker på bolagets initiativ. Om Vendator inte har fått några 
uppdrag under sex månader och Vendator säger upp avtalet 
gäller konkurrensförbudet under avtalstiden och därefter under 
en period om tre månader. Avtalet kan sägas upp efter ett års 
löptid av Vendator med iakttagande av sex månaders uppsäg-
ningstid medan bolaget kan säga upp avtalet när som helst 
med iakttagande av tre månaders uppsägningstid.

ÖVERLÅTELSE AV RÖRELSE
Vendator Affärskonsult AB, ”Vendator Affärskonsult”, ingick i 
augusti 2013 avtal gällande överlåtelse av rörelse till QA Solu-
tions AB, i vilket den överlåtna rörelsen bestod av konsult- och 
utbildningsverksamhet, säljkonsultation och rekryteringsscre-
ening. Vendator Affärskonsult ska enligt avtalet på vissa villkor 
erhålla provision vid QA Solutions AB:s framtida fakturering 
av befintliga kunder och/eller uppdrag. Avtalet innehåller en 

konkurrensklausul enligt vilken Vendator Affärskonsult inte får 
bedriva verksamhet som konkurrerar med överlåten rörelse un-
der avtalstiden. Avtalet gäller till den 31 december 2016 och 
förlängs med ett år åt gången om inte avtalet sägs upp senast 
sex månader före dess utgång, dock med vissa justeringar i 
provisionsbestämmelsen. 

FÖRVÄRV AV BRA RÖSTER AB  
Vendator AB förvärvade i maj 2015 samtliga aktier i Bra Röster 
AB av Christer Berglund, Katvest AB och Reflect Företagsut-
veckling AB, ”Säljarna”. Köpeskillingen om 1 524 936 kronor be-
talades genom att Säljarna tecknade och tilldelades 2 504 000 
nyemitterade B-aktier i Vendator AB, vilka betalades genom till-
förande av aktierna i Bra Röster AB som apportegendom. 

FÖRVÄRV AV MAKALÖS AB  
Vendator AB ingick avtal den 20 juli 2015 om förvärv av Makalös 
AB. Tillträdet, och därmed affärens genomförande, är bestämt 
till den 14 augusti 2015 och är villkorat bl.a av att det vid tillträ-
desdagen inte föreligger några garantiavvikelser. Köpeskilling-
en om 5.163.570,40 kronor ska erläggas i form av sammanlagt 
549.316 nyemitterade aktier av serie B i Vendator AB.

FINANSIERINGSAVTAL M M  
Svenska Handelsbanken AB (publ), ”Handelsbanken”, har 

lämnat en löpande kredit till Vendator Callcenter AB, ”Vendator 
Callcenter”, om 6 000 000 kronor, under vilken utbetalning för-
utsätter att bolaget som säkerhet överlåtit kundfordringar till 
banken. Vendator Callcenter har även en checkräkningskredit 
hos Handelsbanken om 1 500 000 kronor. Säkerhet för kredi-
ten har lämnats i form av företagsinteckningar i bolaget samt 
ett generellt obegränsat borgensåtagande av Vendator AB. Bo-
laget utnyttjar för närvarande inte checkräkningskrediten. 

Handelsbanken har lämnat en löpande kredit till Vendator 
Bemanning AB, ”Vendator Bemanning”, om 2 000 000 kronor, 
under vilken utbetalning förutsätter att bolaget som säkerhet 
har överlåtit kundfordringar till banken. Vendator Bemanning 
har även en checkräkningskredit hos Handelsbanken om 1 500 
000 kronor. Bolaget utnyttjar checkräkningskrediten och per 
den 26 juni 2015 uppgick utestående skuld till 257 092 kronor. 
Säkerhet för krediten har lämnats i form av företagsinteckning-
ar i bolaget, genom ett generellt obegränsat borgensåtagande 
av Vendator AB samt genom ett borgensåtagande lämnat av 
Norrlandsfonden. Som säkerhet för Norrlandsfondens åtag-
ande har lämnats företagsinteckning samt överhypotek på 
framförliggande inteckningar i Vendator Bemanning, ett ge-
nerellt obegränsat borgensåtagande av Vendator AB samt ett 
generellt begränsat borgensåtagande om 100 000 kronor av 
Peter Öster, styrelseordförande och större aktieägare i Venda-
tor AB. 
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TVISTER OCH RÄTTSLIGA PROCESSER
Bolaget har inte varit part i några rättsliga förfaranden eller 
skiljeförfaranden (inklusive ännu icke avgjorda ärenden eller 
sådana som Bolaget är medvetet om kan uppkomma) under 
de senaste tolv månaderna, och som nyligen haft eller skulle 
kunna få betydande effekter på Bolagets eller koncernens fi-
nansiella ställning eller lönsamhet, utöver följande tvist. Under 
2014 förelåg en tvist mellan Vendator Callcenter och Företa-
garFörbundet beträffande utestående fakturor efter att Företa-
garFörbundet hade sagt upp avtalen med Vendator Callcenter 
och FöretagarFörbundet hade gjort gällande en motfordran. 
Parterna ingick i november 2014 ett förlikningsavtal och Före-
tagarFörbundet har fullgjort sina betalningar enligt förliknings-
avtalet.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Bolaget innehar inte några immateriella rättigheter av väsentlig 
betydelse för Bolaget eller koncernen. 

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE 
PARTER
Nedan redogörs för transaktioner med närstående parter som 
förekommit under de tre senaste räkenskapsåren och hittills 
under 2015 fram till dagen för bolagsbeskrivningen. 

• Peter Öster, styrelseordförande och större aktieägare i 
Vendator AB, lämnade i mars 2014 till Norrlandsfonden ett 
generellt borgensåtagande om 100 000 kronor (se ovan 
under ”Väsentliga avtal”, under rubriken Finansieringsav-
tal m.m.) Peter Östers borgensåtagande är vederlagsfritt. 

• Vendator AB och RESULTAT DM (Anders Carléns, styrelse-
ledamot i Vendator AB, enskilda firma) ingick i september 
2011 uppdragsavtal, enligt vilket RESULTAT DM fakturera-
de 260 000 kronor under år 2013 och 575 000 kronor un-
der år 2012. Faktureringen avsåg av Anders Carlén utfört 
arbete som Key Account Manager. 

• Vendator AB och JZ Business Development AB (ett bolag 
ägt av Joachim Zetterlund, tidigare styrelseledamot i Ven-
dator AB) ingick i december 2011 uppdragsavtal, enligt 
vilket JZ Business Development AB under år 2012 faktu-
rerade 700 000 kronor. Faktureringen avsåg av Joachim 
Zetterlund utfört arbete som tillförordnad VD i Vendator 
AB. 

• Vendator AB och Paulsson Advisory AB (ett bolag ägt av 
Christian Paulsson, verkställande direktör och styrelsele-
damot i Vendator AB) ingick i mars 2015 överenskommel-
se om utförande av arbete rörande Vendators bolagsför-
värv, enligt vilket Paulsson Advisory AB fakturerade 150 
000 kronor under år 2015. Faktureringen avsåg utförda 
tjänster i samband med Bolagets förvärv av Bra Röster 
AB. 

• Christer Berglund, medlem av Vendators ledningsgrupp, 
har lämnat ett generellt borgensåtagande (proprieborgen) 
begränsat till 87 500 kronor för Bra Röster ABs förpliktel-
ser gentemot Danske Bank. Christer Berglunds borgenså-
tagande är vederlagsfritt. 

CERTIFIED ADVISER PÅ FIRST NORTH
Alla bolag vars aktier handlas på First North har en Certified 
Adviser som övervakar att bolaget lever upp till First Norths re-
gelverk för informationsgivning till marknaden och investerare.

Mangold som är medlem vid och har avtal med Nasdaq OMX 
Stockholm AB, är Certified Adviser för Bolaget. En Certified Ad-
viser granskar bolag vars aktier ska tas upp till handel på First 
North. Nasdaq OMX Stockholm AB godkänner ansökan om 
upptagande till sådan handel. Nasdaq OMX Stockholm AB:s 
övervakningsfunktion (”Surveillance”) ansvarar för att kontroll-
era att både bolag och Certified Advisers lever upp till regel-
verket på First North. Surveillance övervakar även handeln på 
First North.

Mangold äger vid bolagsbeskrivningens avgivande en (1) ak-
tie av serie A samt en (1) aktie av serie B i Bolaget.
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Handlingar införlivade genom 
hänvisning

De delar i nedan angivna dokument som införlivas i Emissionsmemorandumet genom hänvisning är delar av 
Emissionsmemorandumet. Nedan angiven information som del av följande dokument skall anses införlivade 
i Emissionsmemorandumet genom hänvisning. Informationen, till vilken hänvisning sker, skall läsas som en 
del av Emissionsmemorandumet, Informationen finns tillgänglig i elektronisk form på www.vendator.se samt 
kan erhållas av Vendator i pappersformat vid Bolagets kontor i Bromma. Adress till Vendator återfinns i slutet 
av Emissionsmemorandumet.

Information Källa

Reviderade resultat- och balansräkningar och information om redovisnings-
principer 2012, 2013 och 2014. 

Årsredovisning 2014 
Resultat- och balansräkningar sid. 7-10, 12-14 

Kassaflödesanalys sid. 11, 15

Årsredovisning 2013
Resultat- och balansräkningar sid. 8-10, 13-14

Kassaflödesanalys sid. 12, 16
 

Årsredovisning 2012
Resultat- och balansräkningar sid. 8-11, 13-15 

Kassaflödesanalys sid. 12, 16

 

Revisionsberättelser för räkenskapsåren 2012, 2013 och 2014. Årsredovisning 2014, sid 34
Årsredovisning 2013, sid 29
Årsredovisning 2012, sid 30

Handlingar tillgängliga för inspektion

Följande dokument finns tilgängliga på Vendators hemsida, www.vendator.se: Vendators bolagsordning
 Vendators årsredovisning 2014
 Vendators årsredovisning 2013
 Vendators årsredovisning 2013
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Adresser

BOLAGET
VENDATOR AB (PUBL)
Gustavslundsvägen 143
167 51 Bromma 
Telefon: +46 8 45 86 100
www.vendator.se

FINANSIELL RÅDGIVARE 
MANGOLD FONDKOMMISSION AB
Engelbrektsplan 2
114 34 Stockholm
Tel: +46 8 5030 1550
Fax: +46 8 5030 1551
www.mangold.se 

LEGAL RÅDGIVARE 
ADVOKATFIRMAN WESTERMARK 
ANJOU AB
Sergels Torg 12
BOX 16030 
111 57 Stockholm
Tel: +46 8 441 91 00
Fax: +46 8 441 91 01
www.westermarkanjou.se

REVISOR
TOBIAS STRÅHLE
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Box 1403
183 14 Täby
Telefon: +46 10 212 49 00
www.pwc.se

KONTOFÖRANDE INSTITUT
EUROCLEAR SWEDEN AB
Box 7822
Regeringsgatan 65
103 97 Stockholm
Tel: +46 8 402 90 00
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