
 
 
 

ABELCO AB (PUBL) UNÄ TILL ABELCO INVESTMENT GROUP AB (PUBL)EMISSIONSMEMORANDUM NOVEMBER 2016 

 1

 
 
 
 
 
 
 

Inbjudan till teckning av aktier i 
Abelco AB (publ) unä till Abelco Investment Group 

AB (publ) 
Nyemission november 2016 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 

ABELCO AB (PUBL) UNÄ TILL ABELCO INVESTMENT GROUP AB (PUBL)EMISSIONSMEMORANDUM NOVEMBER 2016 

 2

Viktig information 
Detta Informationsmemorandum (”Memorandum”) har upprättats med anledning av erbjudandet att teckna aktier i Abelco Investment Group 
AB (publ) unä. Erbjudandet omfattar högst 67 500 000 aktier som emitteras med företrädesrätt för befintliga aktieägare med stöd av 
bemyndigande lämnat av extra bolagsstämma den 12 maj 2016. Teckningskurs är 0,12 kronor per aktie (”Erbjudandet”). Vid full teckning uppgår 
Erbjudandet till 8 100 000,00 kr. 

Med ”Abelco” eller ”Bolaget” avses i detta Memorandum Abelco Investment Group AB (publ) unä med organisationsnummer 556775-2745. 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 Abelcos webbplats www.abelco.se, samt på Tecknaemission, www.tecknaemission.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. 

På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika kommer inga 
teckningsrätter att erbjudas innehavare med registrerade adresser i något av dessa länder. I enlighet därmed riktas inget erbjudande att teckna 
units i Abelco till aktieägare i dessa länder. 

Uttalanden om framtiden 

De uttalanden av framåtriktad karaktär som finns i Memorandumet återspeglar styrelsen för Abelcos aktuella syn på framtida händelser samt 
finansiell och operativ utveckling och gäller vid tidpunkten för Memorandumet. Även om styrelsen för Abelco 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 Abelcos 
styrelse anser att dessa källor är tillförlitliga har ingen oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten i informationen inte 
kan garanteras. Såvitt Abelcos styrelse 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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Erbjudandet i sammandrag 
Med stöd av bemyndigande lämnat av ordinarie bolagsstämma den 12 maj 2016 i Abelco AB (publ) unä till Abelco Investment Group AB (publ) 

har styrelsen beslutat att genomföra en nyemission av aktier. Nyemissionen omfattar 67 500 000 aktier som erbjuds till kursen 0,12 kronor samt 

en övertilldelningsoption på högst 30 000 000 aktier. Sammantaget väntas en fulltecknad nyemission inbringa cirka 8,1 Mkr före 

transaktionskostnader.  

 

Teckningskurs 0:12 kronor per aktie 
Teckningstid 3 – 21 november 2016 
Antal erbjudna aktier 67 500 000  
Emissionsbelopp 8,1 Mkr 
Bolagsvärdering, pre money 900 Tkr 

 

Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan företrädesrätt, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en 

avräkningsnota. Likvid ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. 
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Riskfaktorer 
Abelcos verksamhet är liksom allt företagande förenad med risk. Det är därför av stor vikt att vid bedömning av Bolagets tillväxtmöjligheter även 

beakta relevanta risker. Hela det investerade kapitalet kan förloras, och en investerare bör göra en samlad utvärdering av övrig information i 

detta Memorandum tillsammans med en allmän omvärldsbedömning. Ett antal faktorer utanför Bolagets kontroll påverkar dess resultat och 

finansiella ställning liksom ett flertal faktorer vars effekter Bolaget kan påverka genom sitt agerande. Nedanstående riskfaktorer bedöms vara 

de som kan komma att få störst inverkan på Bolagets framtida utveckling. Förteckningen över tänkbara riskfaktorer skall inte anses som 

fullständig. Ej heller är riskerna rangordnade efter grad av betydelse. 

BRANSCH- OCH MARKNADSRISKER 

Konjunktur- och valutakursutveckling 

Externa faktorer av mer generell karaktär såsom utbud och 

efterfrågan, växelkurser samt ekonomiskt klimat, kan inverka på 

Bolagets verksamhet och lönsamhet. 

BOLAGSSPECIFIKA RISKER 

Inflytelserika ägare 

Det kan inte uteslutas att en grupp aktieägare, enskilda individer 

eller företag genom sitt ägande kan ha möjlighet att utöva ett 

väsentligt inflytande i ärenden som kräver godkännande av aktie- 

ägarna på bolagsstämma. Detta inflytande kan vara till nackdel för 

övriga aktieägare. 

Verksamhet 

Abelco bedriver riskkapitalverksamhet vilket till sin natur är en 

kapitalintensiv verksamhet. Oavsett framtida behov eller situation, 

är vid var tid, gällande villkor på riskkapitalmarknaden av stor 

betydelse för Bolagets finansiering om sådant behov skulle uppstå. 

Det är inte säkert att Bolaget kommer att kunna anskaffa externt 

riskvilligt kapital när det behövs och det finns inte någon garanti 

att anskaffningen av kapital kan ske på fördelaktiga villkor för 

Bolagets aktieägare. En sådan utveckling skulle väsentligt kunna 

påverka Bolagets utveckling, finansiella ställning och resultat 

negativt. 

Valutarisk 

Bolaget kan äga andelar och innehav vilka är denominerade i 

utländsk valuta. Detta får till följd att Bolaget vid omräkning av 

dessa innehav till svenska kronor får en valutaexponering som kan 

påverka värdet i svenska kronor beroende på hur utländska valutor 

handlas i förhållande till den svenska kronan. Bolaget valutasäkrar 

för närvarande inga innehav i utländsk valuta. Externt kapital kan 

inhämtas i olika valutor men kommer att omräknas och redovisas 

i SEK. 

Ränterisk  

Bolaget kan i framtiden till viss del att behöva finansiera sin 

verksamhet genom upplåning. Nettoräntekostnad påverkas av den 

vid var tid valda andelen finansiering med rörlig respektive fast 

ränta i relation till förändringar av marknadsräntorna. Effekten på 

Bolagets resultat av en förändring av räntenivån beror på lånens 

och placeringarnas bindningstider. Framtida eventuella 

räntehöjningar kan komma att öka räntebetalningarna och därav 

få en negativ effekt på Bolagets resultat och framtida 

investeringar. 

Risker kopplade till investeringar i andra 
företag, tvister m.m.  

Att genomföra investeringar och avyttringar av värdepapper 

såsom aktier och andelar i andra företag innebär alltid en risk. Från 

en period till annan kan Abelco ha en hög riskexponering mot 

enskilda investeringar eller enskilda marknader och branscher. 

Bolaget kan göra investeringar i aktier och andra värdepapper 

såsom fordringar, i verksamheter som är nystartade och därmed 

tillgångar vilka är mer eller mindre likvida vilket innebär att Bolaget 

i stor utsträckning kan ha tillgångar av illikvid art där det generella 

marknadsläget kan skapa hinder mot att genomföra avyttringar 

överhuvudtaget, eller på fördelaktiga villkor (s.k. ”likviditetsrisk”). 

Bolaget har såsom en naturlig del av sin verksamhet att hantera de 

affärsmässiga riskerna genom att skapa en diversifierad portfölj av 

investeringar där dessa investeringar fördelar sig på onoterade och 

noterade/listade innehav, olika branscher, till viss del olika länder, 

samt investeringar i olika mognadsfaser i bolag. Vidare ska 

Bolagets organisation löpande följa och analysera utvecklingen i 

innehaven för att i tid kunna identifiera, tillvarata och hantera 

möjligheter, risker och problem. 

Beroende av nyckelpersoner och 
medarbetare  

Bolagets verksamhet är i hög grad beroende av kunskapen hos 

några få nyckelpersoner. En förutsättning för verksamhetens 

framtid är att kunna behålla och vid behov kunna rekrytera nya 

nyckelpersoner. Det råder konkurrens om personal inom Bolagets 

bransch. En brist eller oförmåga att kunna rekrytera kvalificerad 

arbetskraft kan påverka verksamhetens framtida utveckling 

väsentligen negativt. En förlust av nyckelpersoner kan allvarligt 

skada Bolagets verksamhet respektive intjäningsförmåga och 

därmed även äventyra verksamhetens fortlevnad.  

Skattesituation m.m.  

Bolagets skattemässiga resultat skiljer sig från det 

redovisningsmässiga resultatet då Bolaget löpande värderar sin 

balansräkning till verkligt värde avseende finansiella instrument. 

Då lagstiftning och tolkning av densamma inom 

beskattningsområdet kan förändras är Bolaget vid var tid 

exponerat mot ändrade regler eller bedömningar som skulle kunna 

innebära en högre än beräknad skattekostnad för Bolaget. En ökad 

skattekostnad påverkar Bolagets redovisade resultat och 

vinstutdelningsförmåga.  

Framtida investeringar  

Abelcos värdeutveckling kommer till största delen att genereras 

genom utdelningar och värdeökning i innehaven. Följaktligen är 

Bolagets framtida utveckling till stor del beroende på tillgången på, 

samt Bolagets egna förmåga att identifiera attraktiva potentiella 

investeringsobjekt samt genomföra och finansiera förvärv.  
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Konjunkturutveckling och andra 
omvärldsfaktorer  

Konjunkturutveckling och andra händelser i omvärlden har en 

väsentlig påverkan på Bolagets verksamhet. Förändringar i 

konjunkturen kan innebära att Bolagets intäkter och resultat kan 

fluktuera kraftigt över tiden. Även andra händelser i omvärlden 

såsom katastrofer, krig eller terrordåd kan avsevärt negativt 

påverka Bolagets möjligheter att bedriva verksamhet, både direkt 

och indirekt. 

Intjäningsförmåga och framtida 
kapitalbehov 

Det kan inte uteslutas att det tar längre tid än beräknat innan 

Bolagets styrelse kan nå ett positivt kassaflöde. 

Det kan inte heller uteslutas att Abelco i framtiden kan komma att 

söka nytt externt kapital. 

Det finns inga garantier att det i så fall kan anskaffas på för 

aktieägare fördelaktiga villkor. 

Ett misslyckande i att generera vinster i tillräcklig omfattning kan 

påverka Bolagets marknadsvärde negativt. 

RISKFAKTORER RELATERADE TILL 
AKTIEHANDEL 

Handel  

Bolagets aktie var tidigare upptagen till handel på AktieTorget, som 

är en så kallad MTF, (Multilateral Trading Facility). Styrelsen för 

Abelco begärde emellertid att Bolagets aktie skulle avnoteras från 

AktieTorget då denna ansåg att det var omöjligt att uppfylla 

omlistningskraven som AktieTorget ställde utan att en emission 

hade genomförts. 

Styrelsens målsättning är att Abelco, när förestående nyemission 

har registrerats, skall ansöka om att Bolagets aktier skall upptas till 

handel på lämplig marknadsplats, i form av en MTF. 

En marknadsplats av detta slag ställer inte lika hårda krav på 

Bolaget avseende bland annat informationsgivning, genomlysning 

eller bolagsstyrning, jämfört med de krav som ställs på bolag vars 

aktier är noterade vid en s k reglerad marknadsplats (”börs”). En 

placering i ett bolag vars aktier handlas på en MTF kan därför vara 

mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. 

Aktiens likviditet 

I dagsläget sker ingen reglerad handel med aktierna i Abelco. 

Likviditeten i handeln med Bolagets aktie kan därför vara 

begränsad. Detta kan förstärka fluktuationerna i aktiekursen. 

Begränsad likviditet i aktien kan även medföra problem för en 

innehavare att sälja sina aktier. Det finns ingen garanti för att aktier 

i Abelco kan säljas till en för innehavaren vid varje tidpunkt 

acceptabel kurs. 

Kursvariationer på aktiemarknaden 

Aktiemarknaden kan generellt gå ner av olika orsaker så som 

räntehöjningar, politiska utspel, valutakursförändringar och sämre 

konjunkturella förutsättningar. Aktiemarknaden präglas även till 

stor del av psykologiska faktorer. Aktier i Abelco påverkas på 

samma sätt som alla andra bolags aktier av dessa faktorer, vilka till 

sin natur många gånger kan vara problematiska att förutse och 

skydda sig mot. 

Framtida utebliven utdelning 

Bolaget har sedan grundandet inte genomfört några utdelningar 

till aktieägarna. Det är ledningens avsikt att under de närmaste 

åren använda genererade vinstmedel till att utveckla Bolagets 

verksamhet och befästa dess position på marknaden. 

Det är Bolagsstämman som beslutar om utdelning till aktieägarna 

utifrån rådande förutsättningar för verksamheten. Möjligheter till 

värdeökning i Bolagets aktier ligger således under de närmaste 

åren främst i en ökande aktiekurs. 

Skatter och avgifter  

Det kan inte uteslutas att förändringar i lagstiftning avseende 

avgifter och skatter och liknande kan ske så att investeringar i 

värdepapper kan komma att bli mindre fördelaktig. 

Kontroll över Bolaget 

När Bolagets aktie är listad kan ägarstrukturen komma att 

förändras över tiden. Det kan inte uteslutas att nuvarande 

sammansättning av ägare kommer att förändras, varvid Bolagets 

verksamhetsinriktning kan komma att avvika från den som idag 

utstakats av Bolagets styrelse. 

RISKER RELATERADE TILL ERBJUDANDET  

Ej säkerställda teckningsförbindelser och 
emissionsgarantier 

I samband med förestående nyemission har Abelco erhållit 

garantiåtaganden om ca 8,1 Mkr, motsvarande 100 procent av 

emissionsbeloppet. Abelco har inte begärt att spärrade bankmedel 

eller annan säkerhet skall ställas för fullföljandet av dessa 

åtaganden. Det föreligger således en risk att någon eller några av 

de parter som har utställt teckningsförbindelser eller 

garantiåtaganden inte kan fullgöra sitt eller sina åtaganden, vilket 

skulle kunna inverka negativt på möjligheterna för Bolaget att 

framgångsrikt genomföra nyemissionen. 

Ägare med betydande inflytande  

Av Bolagets samtliga aktier kan en icke obetydlig andel komma att 

ägas av ett fåtal aktieägare efter emissionen. Följaktligen har dessa 

aktieägare, var för sig, eller tillsammans, möjlighet att utöva ett 

väsentligt inflytande på ärenden som kräver godkännande från 

aktieägarna, däribland utnämning och avsättning av 

styrelseledamöter och eventuella förslag till fusioner, 

konsolidering eller försäljning av tillgångar samt andra 

företagstransaktioner. Denna eventuella ägarkoncentration kan 

vara till nackdel för andra aktieägare, vilka kan ha andra intressen 

än majoritetsägarna. 
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Inbjudan till teckning av aktier 
Med stöd av bemyndigande lämnat av ordinarie bolagsstämma i Abelco AB unä till Abelco Investment Group AB (publ) den 12 maj 2016 har 

styrelsen beslutat om nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare.  

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet med högst 6 750 000,00 SEK från 750 000,00 SEK till högst 7 500 000,00 SEK genom emission av 

högst 67 500 000 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,10 SEK. Varje aktie i Abelco som innehas på avstämningsdagen för Företrädesemissionen, 

den 28 oktober 2016, berättigar till nio (9) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) aktie för 0,12 SEK. 

Vid full teckning av aktier i Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 8,1 MSEK före emissions- och garantikostnader, vilka totalt 

beräknas uppgå till cirka 0,6 MSEK. Nyemissionen medför vid full teckning att antalet aktier i Bolaget ökar med 67 500 000 aktier aktier till 

sammanlagt 75 000 000 aktier. I Företrädesemissionen har teckningsförbindelser erhållits samt emissionsgarantier utställts av ett konsortium av 

externa investerare om totalt 8,1 MSEK, vilket sammanlagt motsvarar cirka 100 procent av Företrädesemissionen. 

Emissionen medför en maximal utspädning av kapital med 88,89 % och maximal utspädning av röster med 90,00 %, beräknat som det högsta antal 

aktier som kan komma att utges genom emissionsbeslutet dividerat med antalet aktier efter genomförd nyemission.  

Styrelsen för Abelco Investment Group AB (publ) unäinbjuder härmed aktieägarna att, i enlighet med villkoren i detta Memorandum, med 

företrädesrätt teckna nya aktier i Bolaget. Utfallet i emissionen kommer att offentliggöras på Bolagets hemsida www.abelco.se samt genom 

pressmeddelande omkring en vecka efter teckningstidens utgång. 

Teckningstiden löper under perioden 3 november 2016 till och med den 21 november 2016. För mer information se avsnittet ”Villkor och 

anvisningar”. 

Härmed inbjuds aktieägarna att teckna aktier i Bolaget i enlighet med villkoren för Erbjudandet som återfinns i detta Memorandum. 

I övrigt hänvisas till redogörelsen i detta IM som har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument av styrelsen 

i Abelco. Styrelsen för Abelco är ansvarig för innehållet i IM. Information om styrelseledamöterna i Abelco finns under avsnittet ”Styrelse, ledande 

befattningshavare och revisorer”. Styrelsen för Abelco försäkrar härmed att styrelsen har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att 

säkerställa att uppgifterna i detta Memorandum, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat 

som skulle kunna påverka dess innebörd. 

 
Stockholm november 2016 

 
Styrelsen i Abelco AB (publ) unä till Abelco Investment Group AB (publ)  
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Bakgrund och motiv 
Abelcos aktie var noterad på AktieTorget från den 17 januari 2011 tills den avnoterades den 28 september 2016. Avnoteringen skedde två dagar 

efter att aktien blivit handelsstoppad. Bolaget begärde avnotering för att kunna genomgöra en nyemission. Om avnotering inte skett så skulle det 

inte vara möjligt att genomföra nyemissionen på grund av föreliggande handelsstopp. Bolaget genomför nyemissionen för att finansiera 

omställningen till att bli ett investmentbolag och tillse att dess aktie åter tas upp för handel på en lämplig marknadsplats. 

Abelco Nordic AB var det dotterbolag som tidigare bedrev koncernens huvudsakliga verksamhet med försäljning av entreprenadmaskier. 

Dotterbolaget försattes i konkurs vid Uddevalla tingsrätt efter egen ansökan den 9 maj 2016. Dotterbolaget genomgick dessförinnan en 

företagsrekonstruktion för att utreda förutsättningarna för om verksamheten kunde bli lönsam eller möjlig att finansiera. Entreprenadmaskinerna 

som såldes importerades från Kina och förändringar av valutakurser var en orsak till att Bolaget kom att sakna konkurrenskraft på marknaden. 

Abelco har utformat en plan för hur koncernen ska kunna förändras till att bedriva investmentverksamhet. Bolaget avser samtidigt att tillhandahålla 

finansieringslösningar, möjliggöra ägarspridningar inför IPO:s och erbjuda konsulttjänster inom ekonomi och finans. Förändringsarbetet sker 

tillsammans med FrontOffice Nordic AB (publ) som arbetar med att omstrukturera företag. Den plan som har tagits fram har satts i verket genom 

att en helt ny styrelse tillträdde vid den extra bolagsstämman den 21 oktober med representation från FrontOffice. 

Redogörelsen i detta Memorandum har upprättats av styrelsen i Abelco med anledning av förestående emission. Styrelsen för Bolaget, som 

presenteras på annan plats i dokumentet, är ansvarig för innehållet och försäkrar härmed att alla rimliga försiktighetsåtgärder vidtagits för att 

säkerställa att de uppgifter som presenteras, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som 

skulle kunna påverka dokumentets innebörd. Informationen som ingår I detta Memorandum har återgivits korrekt och såvitt styrelsen känner till 

och försäkrar genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörd tredje part har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som 

skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. 

Härmed försäkras att, såvitt styrelsen känner till, uppgifterna i Memorandumet är riktiga och överensstämmer med faktiska förhållanden 

och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. 

Stockholm i november 2016 

Styrelsen i Abelco AB (publ) unä till Abelco Investment Group AB (publ)  
 

VD har ordet 

 

I egenskap av nytillträdd VD önskar jag genom dessa ord inleda ett 

nytt kapitel i Abelcos historia. 

Parallellt med avvecklingen av den gamla verksamheten har jag 

tillsammans med styrelsen utarbetat en plan för att omvandla 

Abelco till ett investmentbolag. 

I samarbete med FrontOffice Nordic AB (publ). så har Bolagets 

emission säkerställts, dels genom teckningsförbindelser, dels 

genom garantier. 

Som ett första steg i denna verksamhetsförändring beslutade 

styrelsen att, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, 

genomföra en nyemission. I det läge som Bolaget befann sig i vid 

handelsstoppet på AktieTorget, så gjordes bedömningen att det var 

i aktieägarnas bästa intresse att så snart som möjligt genomföra 

emissionen för att kunna påbörja en ny vinstgenererande 

verksamhet. 

Styrelsen beslöt därför att avnotera Abelco från AktieTorget den 28 

september. Beslutet att avnotera aktien var nödvändigt eftersom 

en emission inte går att genomföra när en aktie är handelsstoppad. 

Med anledning av det ovan angivna har detta Memorandum 

färdigställts. 

Under våren 2016 försattes Abelcos dotterbolag i konkurs. Vid den 

tidpunkten var även Bolagets framtid osäker. 

Den 11 augusti så meddelade Bolaget att en riktad emission 

genomförts till FrontOffice. Handeln i aktien ökade kraftigt i 

intensitet. Uppskattningsvis så omsattes den tillgängliga massan av 

aktier över 300 procent. Med hänsyn till att de nya aktieägare som 

investerat i Bolaget, baserat på information om den nya 

verksamhetsinriktningen, så var styrelsens främsta uppgift att utan 

fördröjning genomföra förändringen i verksamheten. För att kunna 
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agera som investmentbolag krävs kapital. En fullt säkerställd 

emission, med företräde för Bolagets aktieägare, var nödvändig att 

genomföras. 

Eftersom de beslut Bolagets styrelse fattar främst regleras av 

aktiebolagslagen så fanns ingen möjlighet att tillmötesgå 

AktieTorget önskemål om en lång omnoteringsprocess före 

genomförande av emission. 

Bolagets fokus kommer framöver att vara investeringar i 

tillväxtbolag. Dessa företag kommer via de kanaler som Bolaget 

marknadsför sig genom. Abelco kommer som en del av denna 

strategi även investera i företag som har genomgått en 

omorganisation eller formell företagsrekonstruktion. 

Omstrukturerade verksamheter har en relativt sett stor möjlighet 

till substantiell värdeutveckling. Bolaget kommer att kunna 

finansiera ackordslikvider till företag som har genomgått en 

rekonstruktion, antingen genom t.ex lån eller nyemission, en 

finansieringsmodell som vi beskrivit längre fram i detta 

Memorandum. 

Abelcos huvudfokus är föga förvånande att att bygga värde för sina 

aktieägare. Detta kan bland annat ske genom att Bolaget investerar 

i företag som står inför en notering, eller att Bolaget garanterar 

emissioner för noterade företag eller för sådana som söker kapital i 

samband med en notering. 

I de fall det bedöms gynna aktieägarnas totalavkastning så kan 

aktier i intressebolag komma att utdelas till aktieägare pro rata, 

givet att Bolagets balansräkning tillåter utdelning. 

Att kunna tillhandahålla kontanta medel med kort varsel är en viktig 

konkurrensfördel. Därför är det av stor vikt att Bolaget, vid varje 

tillfälle, har tillräckligt med kontanta medel för att möta behovet 

hos de företag som styrelsen har fattat beslut om att investera i. 

Avslutningsvis vill jag nämna några ord om samarbetet med 

FrontOffice. Som tidigare har kommunicerats så kommer en del av 

Bolagets affärsflöden komma från FrontOffice och dess 

dotterbolag. För att skapa transparans i dessa transaktioner 

kommer Bolaget att hålla en extra bolagsstämma där aktieägarna 

skall ta ställning till ett placeringsreglement som reglerar 

förhållandet mellan FrontOffice koncernen och Abelco. 

Jag själv tillsammans med styrelsen blickar framåt med tillförsikt 

och optimism. Vi välkomnar alla aktieägare att följa med på Abelcos 

fortsatta resa! 

 

Peter Nisser 

Verkställande direktör 

Abelco AB (publ) unä till Abelco Investment Group AB (publ)  
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Villkor och anvisningar 
Styrelsen i Abelco AB unä till Abelco Investment Group AB (org.nr 

556775-2745), har beslutat med stöd av bemyndigande från 

årsstämman att genomföra en nyemission med företrädesrätt för 

befintliga aktieägare. Emissionen omfattar högst 67 500 000 aktier 

och kan inbringa bolaget 8,1 MSEK vid full teckning. 

Nyemissionen är till 100 procent säkerställd genom 

teckningsförbindelser och emissionsgarantier. 

I det fall emissionen blir övertecknad äger styrelsen rätt att besluta 

om en övertilldelningsoption om högst 30 000 000 aktier, vilket vid 

fullt utnyttjande kan inbringa bolaget ytterligare 3,6 MSEK. 

Avstämningsdag 

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) för 

fastställande av vem som ska erhålla teckningsrätter i emissionen är 

den 1 november 2016.  

Teckningstid 

Teckning av aktier ska ske under perioden från och med 3 november 

2016 till och med den 21 november 2016. Styrelsen i Bolaget äger 

rätt att förlänga teckningstiden. De äger inte rätt att avbryta 

emissionen efter det att teckningstiden har påbörjats. 

Teckningskurs 

Teckningskursen är 0,12 kronor per aktie. Inget courtage kommer 

att tas ut.  

Teckningsrätter 

Aktieägare i Bolaget erhåller nio (9) teckningsrätter för varje (1) 

innehavd aktie. Det krävs en (1) teckningsrätt för att teckna en (1) 

aktie för 0,12 kr. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade 

teckningsrätter ogiltiga och kommer att bokas bort från VP-kontot 

utan särskild avisering från Euroclear.  

Betalda och tecknade aktier (”BTA”) 

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta 

kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. 

Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att 

inbokning av BTA skett på VP-kontot. Tecknade aktier benämns BTA 

till dess att nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.  

Företrädesrätt till teckning 

Den som på avstämningsdagen den 1 november 2016 är registrerad 

som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att för en (1) befintlig 

aktie, teckna nio (9) aktier för 0,12 kr per styck. 

Direktregistrerade aktieägare, innehav på VP-konto 

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på 

avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear för Bolagets 

räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning 

med vidhängande bankgiroavi, särskild anmälningssedel samt 

anmälningssedel för teckning utan stöd av tecknigsrätter VP-avi 

avseende registrering av teckningsrätter på VP-konto skickas inte 

ut.  

Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken förda 

förteckningen över panthavare och förmyndare erhåller inte 

emissionsredovisning utan meddelas separat. 

Förvaltarregistrerade aktieägare, innehav på depå 

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade 

hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen 

emissionsredovisning.  Teckning och betalning ska istället ske enligt 

instruktioner från förvaltaren. 

Teckning med stöd av teckningsrätter, 

direktregistrerade aktieägare 

Teckning ska ske genom betalning till angivet bankgiro senast den 

21 november  2016 i enlighet med något av följande två alternativ.  

1) Förtryckt bankgiroavi, Emissionsredovisning 

Används om samtliga erhållna uniträtter ska utnyttjas. Teckning 

sker genom inbetalning av den förtryckta bankgiroavin. Observera 

att ingen ytterligare åtgärd krävs för teckning och att teckningen är 

bindande. 

2) Särskild anmälningssedel  

Används om ett annat antal uniträtter än vad som framgår av den 

förtryckta emissionsredovisningen ska utnyttjas, t ex om uniträtter 

har köpts eller sålts. Teckning sker när både den särskilda 

anmälningssedeln samt inbetalning inkommit till Eminova 

Fondkommission. Referens vid inbetalning är anmälningssedelns 

nummer. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan 

komma att lämnas utan avseende. Observera att teckningen är 

bindande. 

Särskild anmälningssedel kan erhållas från 

Eminova Fondkommission AB 

Biblioteksgatan 3, 3 tr 

111 46 Stockholm, Sverige 

Tfn 08-684 211 00 

Fax 08-684 211 29 

email info@eminova.se  

Aktieägare bosatta utanför Sverige 

Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare bosatta utanför 

Sverige 

Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare som inte är 

bosatta i Sverige och som inte kan använda den förtryckta 

bankgiroavin (emissionsredovisningen) kan betala i svenska kronor 

via SWIFT enligt nedan. Teckning sker när både den särskilda 

anmälningssedeln samt inbetalning inkommit till Eminova 

Fondkommission. 
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Eminova Fondkommission AB 

Biblioteksgatan 3, 3 tr 

111 46 Stockholm, Sverige 

BIC/SWIFT: NDEASESS 

IBAN: 9830000000032731703369 

Aktieägare bosatta i vissa oberättigade jurisdiktioner 

Aktieägare bosatta i annat land där deltagande i nyemissionen helt 

eller delvis är föremål för legala restriktioner äger ej rätt att deltaga 

i nyemissionen (exempelvis Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, 

Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA). Dessa aktieägare 

kommer inte att erhålla teckningsrätter, emissionsredovisning eller 

någon annan information om nyemissionen. 

Teckning utan stöd av teckningsrätter samt 

tilldelning 

För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter 

ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta 

om tilldelning av återstående aktier. 

Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska 

göras på anmälningssedeln benämnd ”Teckning utan stöd av 

teckningsrätter” som finns att ladda ned från www.eminova.se. Om 

fler än en anmälningssedel insänds kommer endast den först 

erhållna att beaktas. Någon inbetalning ska ej göras i samband med 

anmälan! Observera att anmälan är bindande. 

Om anmälan avser teckning till ett belopp om 140 000,00 kr eller 

mer, ska en kopia på giltig legitimation medfölja anmälningssedeln. 

Gäller anmälan en juridisk person ska utöver legitimation även ett 

giltigt registreringsbevis som visar behöriga firmatecknare medfölja 

anmälningssedeln. 

Besked om tilldelning av aktier lämnas genom översändande av en 

avräkningsnota. Betalning ska erläggas till bankgiro enligt 

instruktion på avräkningsnotan och dras aldrig från angivet VP-

konto eller depå. Erläggs inte betalning i rätt tid kan aktierna 

komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan 

överlåtelse komma att understiga priset enligt erbjudandet, kan 

den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att 

få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Inget meddelande 

skickas ut till de som ej erhållit tilldelning. 

Anställda i Emissionsinstitutet kan ansöka om att teckna aktier i 

emissionen på samma villkor som andra redan befintliga aktieägare 

eller allmännheten. 

Tilldelning ska ske enligt följande: 

I första hand ska tilldelning ske till de som även tecknat med 

företrädesrätt och som på anmälningssedeln angett detta.  

I andra hand ska tilldelning ske till övriga personer som anmält sig 

för teckning utan stöd av teckningsrätter.  

I sista hand ska återstående aktier tilldelas personer som garanterat 

emissionen i enlighet med deras garantiåtaganden. 

Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning för att främja 

större spridning av ägandet. 

Övrigt 

Teckning av aktier med eller utan teckningsrätter är oåterkallelig 

och tecknaren kan inte upphäva sin teckning. 

Offentliggörande av utfallet i emissionen 

Offentliggörande av utfallet i emissionen kommer att ske genom ett 

pressmeddelande från Bolaget så snart detta är möjligt efter 

teckningstidens utgång.  

Rätt till utdelning 

De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med för 

räkenskapsåret 2016, under förutsättning att de nya aktierna blivit 

registrerade och införda i den av Euroclear förda aktieboken före 

avstämningsdagen för utdelning. 

Aktiebok 

Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras av Euroclear 

Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, Sverige. 

Tillämplig lagstiftning 

Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av 

svensk rätt. 

Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, 

företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av 

Bolagets bolagsordning som finns tillgänglig på Bolagets hemsida 

och dels av aktiebolagslagen (2005:551). 

Viktig information 

Denna information finns endast på svenska. 

• Eminova Fondkommission AB (”Eminova”) (556889-

7887) är ett värdepappersbolag som står under 

Finansinspektionens tillsyn. Eminova har tillstånd att 

bedriva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om 

värdepappersmarknaden. 

• Finansiella instrument som erbjudandet avser har inte 

och kommer inte att registreras i något annat land än 

Sverige. De kommer därför inte att erbjudas till 

försäljning i något annat land där deltagande skulle 

förutsätta ytterligare prospekt, registrering eller andra 

åtgärder än som följer av svensk rätt eller strider mot 

lag, förordning eller annan bestämmelse i sådant land. 

• Uppdrag genom undertecknad anmälningssedel 

befullmäktigar Eminova att för undertecknads räkning 

sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument 

enligt villkoren som utformats för erbjudandet.  

• Uppdrag genom undertecknad anmälningssedel 

omfattas inte av den ångerrätt som följer av distans- och 

hemförsäljningslagen. Tillvägagångssätt och 

teckningsperiod framgår av den information som 

utgivits i samband med erbjudandet. 

• Genom anmälan i detta erbjudande blir undertecknad 
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inte kund hos Eminova. Eminova kommer därför inte att 

kundkategorisera de som tecknar aktier enligt 

erbjudandet. Eminova gör inte heller en 

passandeprövning enligt lagen (2007:528) om 

värdepappersmarknaden avseende teckning av 

värdepapper i erbjudandet.  

• I den information som utgivits i samband med 

erbjudandet framgår de risker som följer med en 

investering i de finansiella instrument som avses. 

• Den som avser teckna finansiella instrument i enlighet 

med detta erbjudande uppmanas att noga läsa igenom 

den information som utgivits. Priset för de finansiella 

instrument som avses framgår av den information som 

utgivits i samband med erbjudandet.  

• Kostnader utöver vad som angivits ovan, såsom skatter 

eller courtage, som kan komma att uppstå i samband 

med de finansiella instrument som erbjudandet avser, 

varken påföres av eller erläggs av Eminova. 

• Personuppgifter som tecknaren lämnar i samband med 

anmälan behandlas av Eminova enligt 

Personuppgiftslagen (1998:204). Behandling av 

personuppgifter kan även ske hos andra företag som 

Eminova eller emittenten samarbetar med. 

• Eminova ansvarar inte för tekniska fel eller fel i 

telekommunikations- eller posthantering i samband 

med teckning genom betalning eller inlämnande av 

anmälningssedel. 

• VP-konto eller depå måste vara öppnat vid tillfället för 

anmälan. 

• Klagomål med anledning av Eminovas hantering av 

order genom undertecknad anmälningssedel kan 

insändas per post till Eminovas klagomålsansvarige på 

adress Eminova Fondkommission AB, Att: 

Klagomålsansvarig, Biblioteksgatan 3, 3 tr, 111 46 

Stockholm. 

• Vid en eventuell reklamation mot Eminovas utförande 

av order ska detta ske inom skälig tid. Rätten att kräva 

ersättning eller att göra andra påföljder kan annars gå 

förlorad. 

• Vid en eventuell tvist med Eminova kan konsumenter 

vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 

101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00, www.arn.se. 

• Eminova följer svensk lag och materiell rätt tillämpas på 

Eminovas erhållna uppdrag. Allmän domstol är behörig 

domstol. 

. 
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Verksamhet 
Historik och nuläge 

Verksamheten i Abelco startade för tolv år sedan, och Bolaget hade då som affärside att erbjuda prisvärda grävare, last- och entreprenadmaskiner. 

Ett produktutbud som svarade mot kundernas efterfrågan ledde till att Abelco snabbt intog en tätposition i branschen. Redan året efter kunde 

Bolaget visa en omsättning på 49 Mkr och blev en av de största försäljarna i Sverige på lätta entreprenadmaskiner. 

Med goda kassaflöden kom den dåvarande bolagsledningen att utveckla egna unika produkter som det egna mindre grävsmaskinstillbehöret 

Rollertilt och andra avancerade tillbehör som tillverkades enligt svenska specifikationer i Kina för försäljning i Sverige och övriga Europa. Vid detta 

tillfälle var valutakurserna till Abelcos fördel. 

Under hösten 2008 slog finanskrisen till med all kraft. Abelco stod med en nyanskaffad anläggning i Bengtsfors och en stor nyanställd personalstyrka 

för att möta den fortsatta tillväxten. Det var bara att dra i handbromsen. 2009 föll omsättningen med ca 30 procent jämfört med toppåret 2007. I 

samband med detta strukturerades företaget om och försäljningen av entreprenadmaskiner lades i ett eget dotterbolag samtidigt som övriga 

produkter lades i egna dotterbolag.  

Under 2015 kom emellertid relationerna mellan valutorna att på allvar försämras vilket gjorde att Abelcos affärside inte längre var lönsam. Valutor 

gör det idag ytterst svårt att få ihop affärer med Kina, samtidigt som japanerna har blivit mer vässade och gynnade av lägre Yen-kurs. Detta gjorde 

att styrelsen i Abelco såg över hela verksamheten och ifrågasatte varje del. Sedermera fick två av Bolagets tre största leverantörer själva problem 

och drogs med i nedgången i den kinesiska exportindustrin med leveransproblem som följd. Under denna period gav Abelcos maskinförsäljning i 

stort sett endast kostnader samtidigt som marknadsandelen sjönk kraftigt. Bolagets solidititet- och likviditetsläge blev extremt ansträngd. 

Dotterbolaget Abelco Nordic AB hade inte uppnått den försäljningsnivå som var nödvändig för att driva verksamheten med vinst. Styrelsen 

beslutade därför att till Uddevalla tingsrätt inge en ansökan om företagsrekonstruktion. I samband med detta kom handeln i bolagets aktie att 

flyttas till AktieTorgets observationslista. Därefter har styrelsen beslutat om att avlista Bolagets aktie från AktieTorget. 

Den 9 maj 2016 hemställde styrelsen i dotterbolaget Abelco Nordic AB hos Uddevalla tingsrätt att företaget skulle försättas i konkurs. 

Anledningen till den egna konkursansökan var att de förhandlingar om förvärv som moderbolaget är inblandat i väsentligen försvårades av 

osäkerheten i den pågående rekonstruktionsprocessen i Abelco Nordic AB. Dotterbolaget kunde inte påräkna finansiering från moderbolaget och 

därmed var dotterbolaget oförmöget att säkerställa en ackordslikvid till sina borgenärer. Styrelsen i Abelco Nordic AB gjorde bedömningen att en 

samlad avveckling av dotterbolagets tillgångar genom en konkurs var det mest gynnsamma tillvägagångssättet för dess borgenärer. 

Vid den ordinarie bolagsstämman som hölls den 12 maj 2016 fattades beslut om avyttring av aktierna i Abelco Utveckling AB, 556575-8496 och 

Rollertilt AB, 556762-0314 till styrelseledamoten Mikael Anderssons helägda företag DaticIT AB 556384-9453. Försäljningen skedde till ett belopp 

motsvarande bolagens substansvärde. Aktier som direkt eller indirekt innehades av Mikael Andersson, eller närstående till honom deltog inte 

beslutet. 

Nuläge 

Sedan rekonstruktionen i dotterbolaget Abelco Nordic AB inleddes har styrelsen sett över sina möjligheter att göra ett så kallat omvänt förvärv. 

Omvänt förvärv är ett förvärv av ett bolag vars aktie är noterat på en börs som görs av ett onoterat bolag med syfte att överta marknadsnoteringen. 

Syftet med ett omvänt förvärv är att åstadkomma en börsnotering men samtidigt undvida de initiala kostnader som är förknippade med en 

notering. Kännetecknande för ett omvänt förvärv är att verksamheten vanligen ändras till det onoterade bolagets. I många fall kan det noterade 

bolagets verksamhet vara olönsam eller till och med vilande. I vissa fall kan det finnas skattemässiga förlustavdrag i det noterade bolaget som kan 

utnyttjas mot framtida vinster i den nya verksamheten. 

Under perioden var styrelsen i kontakt med flera företag och diskussioner har i vissa fall initierats. Det har emellertid inte lett till att någon affär 

har kunnat genomföras. Under sommaren 2016 inledde i stället styrelsen i Abelco omvandlingen av Bolagets verksamhet. Abelco kom att gå från 

att vara ett rörelsedrivande bolag till att inrikta verksamheten mot investeringar i micro cap företag. Abelco har som huvudstrategi att investera i 

ett tidigt stadium och därefter vara aktiva i utvecklingen av sina bolag. Även investeringar i mogna bolag kan komma att kan genomföras om rätt 

objekt dyker upp.  

Investeringar i tidiga faser är av sin natur riskfyllda, därför har Abelco som mål att investeringarna ska vara listade inom 12 månader från 

investeringstillfället. Att notera bolagen minskar inlåsningseffekten i de fall Abelco är minoritetsägare genom att det blir lättare att avyttra 

innehavet. Samtidigt kan en notering skapa bättre förutsättningar för kapitalanskaffningar och förbättra bolagens synlighet. Genom att Abelco kan 

tillföra kapital och ett brett nätverk till sina investeringar ser styrelsen att Bolaget är en attraktiv partner för entreprenörer och ägare.  

En utförligare beskrivning av VDs och styrelsens beslutsprocess finns längre fram i detta Memorandum. Utöver detta kommer Abelco komma att 

behöva ta in rådgivare för att bistå i fråga om att finna lämpliga investeringsobjekt, men också att värdera dessa. En av dessa rådgivare kommer 

att vara FrontOffice Nordic AB (publ).  
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I syfte att skapa intäkter kommer Abelco även att arbeta med företagsrådgivning kring finansiering samt finansieringslösningar med hög avkastning 

för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig avkastning för sina aktieägare via utdelningar. 

Samarbete 

Abelco har i dag ett mycket nära samarbete med FrontOffice Nordic AB (publ), som bland annat innebär synergier runt det adminstrativa arbete 

som ett listat bolag måste göra. Vidare bistår FrontOffice Nordic AB (publ) Abelco i urvalsprocessen när det gäller att finna lämpliga 

investeringsobjekt. 

FrontOffice är i att betrakta som ett närstående företag i vissa avseenden som en följd av dess intressen som ägare, samt representation i styrelse 

och ledning. Eftersom Abelco nu är ett investmentbolag kommer styrelsen vid nästa sammanträde att behandla frågan om ett 

placeringsreglemente. Det är bolagsstämman som skall anta placeringsreglemente. En extrastämma för att behandla frågan kommer att hållas 

inom kort. Bland annat kommer det i placeringsreglementet föreslås ingå en klausul om att samarbetet mellan FrontOffice och Abelco kommer att 

regleras på sådant sätt som omöjliggör att den ena parten ges fördelar framför den andra i samband med investeringar. 

Placeringsreglementet kommer att reglera hur Abelcos styrelse skall kunna disponera de tillgängliga monetära resurserna. Enligt Bolagets 

föreslagna placeringsreglemente är FrontOffice förhindrat att låta Abelco investera i Bolag där FrontOffice redan är investerat, om inte Abelcos 

investering sker till samma pris som FrontOffice. I de fall där denna punkt är svår att efterleva så skall frågan avgöras av bolagets styrelse; då utan 

inblandning av ledamöter som representerar FrontOffice. 

Affärsidé, strategi och vision  

Abelcos nuvarande verksamhet har sitt ursprung i den verksamhet som FrontOffice Nordic AB (publ) har bedrivit sedan grundandet 2011. Abelcos 

affärsidé är att investera i såväl noterade som onoterade bolag. Dagens verksamhet inleddes under 2016 och den nya strategien, att investera i 

micro cap företag, kommer att vara helt implementerad under det fjärde kvartalet 2016.  

Styrelsen har valt att inte fokusera på enskilda branscher, utan väljer istället att genomföra investeringar i enskilda bolag som har förutsättningar 

för att lyckas. 
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Affärsmodell  

Bolagets verksamhet är att identifiera bolag som, i tidigt stadium, är i behov av kapital eller nätverk för att ta bolaget till nästa nivå. Abelco 

investerar i bolag där ägarna är beredda att arbeta hårt och ta till sig råd och tips för att utveckla bolaget. Abelco ser inget direkt behov i att äga 

specifika andelar för att få möjlighet att påverka, utan investerar i bolag som har potential att utvecklas. 

Abelco har ingen fastställd innehavstid för sina investeringar. I praktiken kommer emellertid styrelsen att arbeta för att en exit skall kunna göras 

inom 12 månader. Vidare finns det andra faktorer som påverkar tidshorizonten för en investering, såsom kapitalbehov, nya investeringsmöjligheter 

med flera. I vissa fall kommer styrelsen emellertid att arbeta för att investeringen listas på lämplig marknadsplats inom 12 månader efter 

investeringstillfället. Detta för att underlätta för framtida avyttring, kapitalbehov och synliggöra bolagen samt att refinansiering av Bolaget ska 

underlättas. 

Abelcos affärsmodell går ut på att minimera risken i förhållande till den förväntade avkastningen i de affärer man beslutar att vara del i. Detta görs 

genom att kombinera finansiell företagsrådgivning med finansieringslösningar. Ingen affär är identisk utan allt anpassas till enskilda kunders behov.  

Nedan följer ett exempel och ni ombeds noterea att exemplet bara är ett av många sätt som Abelco kan göra affärer på, och inte på något vis 

innebär att Abelco inte avser att förvärvar andelar i företag. Utöver detta kan Abelco tillföra management och kontaktytor. 

Exempel 
Företaget X har en mycket intressant mjukvara och flera stora potentiella kunder har testat denna. Dessa potentiella kunder 

och har uttryckt sig positivt till att köpa programvaran, men Företaget X behöver mer kapital för att kunna slutföra 

programmeringen av den versionen, som kunderna kommer att kunna testa i verkligheten. 

Företaget X har idag inga intäkter och har en så kallad burn rate på cirka 500 000 SEK per månad samt en kassa på 500 000. 

Det betyder att kassan är slut efter en månad räknat från idag. Även om det finns begränsade finansiella resurser så har 

Företaget X en erfaren och kompetent ledning och den utarbetade affärsplanen är genomtänkt och välgjord. Vidare finns det 

kontakter med potentiella kunder och en produkt som uppfyller de krav som marknaden ställer.  

Nackdelen är att det tagit Företag X längre tid än prognosticerat att utveckla sin produkt. Detta medför att de medel som 

behövs för att kommersialisera mjukvaran och få intäkter som täcker kostnaderna saknas. 

I detta fall kontaktas Abelco av Företaget X som ber om hjälp. Abelco lånar ut egna medel, men finansierar också ytterligare 

produktion genom att sätta samman ett konsortium som ger Företaget X ett så kallat brygglån. Företag X har nu det kapital 

som behövs för att kunna färdigställa sin mjukvara. 

Ett av kraven på den hjälp som Abelco bidragit med är att Företaget X skall genomföra en företrädesemission och uppta 

aktierna till handel på en lämplig marknadsplats.  

Abelcos intäkter i affären beskriven ovan består av: 
• Arvode för finansiell företagsrådgivning. 

• Arvode för förmedling av brygglån tillsammans med egna utlånade medel 

• Arvode för emissionsgaranti. 

I och med detta erhåller Abelco en exponering investeringsmässigt mot kundföretaget. Bedömningen är emellertid att kundföretaget har goda 

möjligheter att lyckas med sin kommande finansiering utifrån det mycket intressanta läge det befinner sig i. Däremot är Abelcos risk betydligt lägre 

än att förvärva aktier, och kassaflöden från affären kommer betydligt fortare än att vänta på att kundföretaget verkligen ska lyckas nå sina mål. 

För det fall kundföretaget även önskar ägarsprida sin aktie, erhåller Abelco ett överenskommet antal aktier såsom arvode för ägarspridningen och 

dessa aktier delas sedan ut proportionerligt till Abelcos aktieägare. Notera att Abelco som huvudregel inte kommer att dela ut aktier i de företag 

som det investerar i till sina ägare, utan främst vid uppdrag från kunder att sprida ägande. 
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Investeringsstrategi  

Bolaget investerar inom ett brett spektrum utan branschfokus. Primärt kommer investeringar att göras i micro cap förtag, men investeringar i mer 

mogna företag kan göras om lämpliga objekt dyker upp. Genom att Abelco kan bidra med management och kapital samt ett brett nätverk till sina 

investeringar bedömer styrelsen att Bolaget är en attraktiv partner för entreprenörer och ägare.  

Styrelsen och ägarna i Abelco beslutade att utveckla verksamheten till att utnyttja den kompetens som finns i styrelse, ledning, nätverk och 

erfarenheten i FrontOffice för att ytterligare få hävstång och skapa mer avkastning till aktieägarna. 

Verksamheten kommer fortsättningsvis att bestå av ett erbjudande av finansieringslösning på kort och medellång sikt som erbjuds till företag som 

är listade på AktieTorget, OMX Nasdaq First North eller NGM, alternativt är på väg mot en sådan listning. Beroende på det behov av kapital och 

kompetens som klientföretagen har, kommer Abelco att bistå i den grad som eftersöks och skräddarsy en finansieringslösning anpassat för det 

enskilda företaget. Abelco kommer att använda sitt egna kapital för att vara en del av finansieringen av klientföretaget. Abelcos roll kommer vara 

att se till att klientföretaget får en finansieringslösning som är långsiktigt hållbar. 

Abelcos verksamhet består av tre delar, som kan hänga ihop eller verka var för sig gentemot en potentiell uppdragsgivare: finansiell 

företagsrådgivning, finansieringslösningar och ägarspridningar. 
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Finansiell företagsrådgivning 

Stora företag har finansavdelningar, med personal med väl så goda kunskaper och erfarenhet som anställda på banker. Inte sällan har de en 

bakgrund inom bank eller finans. De har en mängd finansiella instrument, och behöver inte en konkret rådgivning utifrån en finansieringssituation, 

utan snarare en partner i form av en eller flera banker. 

Mindre företag har inget av det ovanstående. De har ofta en entreprenör med en bra idé, en halv affärsplan och en stor vision. Ekonomin sköts till 

exempel av en halvtidsanställd eller är utlagd på en redovisningsbyrå. Investerare och huvudägare kan t.ex. vara vänner och familj vilka kan göra 

att frågor om finansiering inte hanteras på ett professionellt sätt. Det kan även röra sig om företag som har listats på t.ex. AktieTorget, Nasdaq 

First North eller NGM, med stora ambitioner att nå kommersiell framgång, trots att det kan finnas brister i kompetens eller långsiktighet i 

finansieringen. Detta upptäcks inte sällan alltför sent och befintlig likviditet är för liten för att företaget ska kunna eller hinna genomföra en 

nyemission. 

Finansiell företagsrådgivning är ofta ett långsiktigt samarbete där Abelco tillsammans med företaget lägger upp en finansiell strategi på såväl kort 

som lång sikt. De företag som Abelco ska arbeta tillsammans med ska vara företag som har en hållbar affärsidé, erfaren och kompetent ledning 

och står inför en kommersialisering av sina produkter eller tjänster och därmed har nära, rent tidsmässigt, till kassaflöde i sin verksamhet. Ett antal 

olika finansieringslösningar finns att tillgå, även för dessa mindre företag. 

Finansieringslösningar 

Ett mindre företag listat på någon av de mindre marknadsplatserna, med inget eller begränsat kassaflöde, har ytterst begränsade möjligheter till 
finansiell frihet och merparten av de möjliga instrumenten som finns på kapitalmarknaden är inte tillgängliga för denna typ av bolag. 

Den vanligaste formen av finansiering är för dessa bolag är nyemission, med eller utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. En sådan emission 
är i normalfallet relativt dyr och tar vanligtvis minst 3-4 månader att genomföra. Sommaren och julhelgerna förskjuter tidsschemat och försätter 
inte sällan bolagen i en likviditetsknipa; löner, skatter och leverantörer tar inte hänsyn till en sinande kassa. 

Abelco strävar efter att vara en finansiell partner till sådana bolag och erbjuda olika typer finansieringslösningar: 

Brygglån: eftersom det ofta saknas likviditet i det korta perspektivet för många bolag som står inför en kapitalanskaffning erbjuder Abelco brygglån 
till dess emissionen är på plats och brygglånet återbetalas. Räntan varierar mycket och ligger runt 1-5% per månad, beroende på storlek, längd och 
ett antal andra faktorer. 

Emissionsgarantier: i samband med nyemissioner finns ibland önskemål att säkerställa emissionen helt eller delvis. Abelco kommer att delta och 
arrangera i emissionsgarantier i bolag vars emissioner styrelsen anser har goda möjligheter till ett bra utfall. 

Emissioner: bolag som av olika anledningar inte vill genomföra en bred emission riktad till befintliga ägare eller allmänheten har möjligheten att 
genomföra en riktad emission, ofta till ett attraktivt pris jämfört med marknadskursen. Abelco kan då köpa i den riktade emissionen. 

Förvärv: företag eller aktier i företag som av olika anledningar tilltalar Abelco som investeringsobjekt kan komma att förvärvas. 

Förlagslån (konvertibla eller ej): ett mer långsiktigt lån med eventuell konverteringsmöjlighet till aktier, som oftast bara är möjligt för bolag som 
har ett kassaflöde. Ofta finns olika möjligheter till attraktiva lån, med goda villkor, som sällan erbjuds enskilda privata investerare. 

Gemensamt för de finansieringslösningar Abelco arbetar med, är att de har en riskprofil som är mer attraktiv utifrån investerarsynpunkt, än en ren 
aktieinvestering. 
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Ägarspridning 

Abelco har cirka 800 aktieägare. Bolagets styrelse har emellertid för avsikt att arbeta med att öka antalet aktieägare för att på detta sätt göra 

Abelco till en attraktivare partner för bolag som önskar sprida sitt aktieägande. 

Bolag som vill lista sin aktie behöver en aktie med ett någorlunda spritt ägande för att få intresse för aktien och möjligheten att erbjuda aktieägarna 

intressanta emissioner. Genom att Abelcos aktieägare utan kostnad får aktier erhåller dessa en extra utdelning, utöver den utdelning som delas ut 

årligen. Oavsett om den enskilde aktieägaren vill ha kvar aktierna eller inte, är det ett värde som denne kan realisera om så önskas. Förhoppningen 

är att det ska skapa såväl ett direkt värde på kort sikt genom själva utdelningen, som att man erbjuder aktieägarna en möjlighet att delta i 

utvecklingen av ett nytt spännande bolag, som de  kanske inte haft möjlighet att bli aktieägare i annars. 

I dag har Abelco inga utdelningsbara medel, men ett sätt som Abelco kan arbeta med ägarspridningar är genom att dela ut aktier i nybildade bolag 

vars enda syfte att de sedan i sin tur ska kunna börsnoteras.  

 

Utdelningsmål 

Abelco har en utdelningspolicy som säger att minst 50 procent av Bolagets överskott ska delas ut till aktieägarna.  

Framtida åtaganden 

Abelco har ingått ett garantiavtal med Samtrygg Group AB (publ) inför bolagets kommande spridningsemission som görs i syfte att uppnå ett 

tillräckligt stort antal aktieägare för att kunna uppta aktierna i Samtrygg Group AB (publ) till handel på en lämplig marknadsplats. Abelco har 

förbundit sig att teckna sig för aktier upp till 2,9 Mkr givet att dessa inte tecknas av allmänheten. För detta åtagande erhåller Abelco en 

garantiersättning om åtta (8) procent av garanterat belopp. 

Innehav  

Abelco har per den 30 september 2016 inga innehav, men har tecknat letters of intents om investeringar med ett flertal intressanta bolag.  
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Marknad 
Abelco verkar i Sverige och fokus ligger på att arbeta med bolag som är listade på AktieTorget, Nasdaq OMX First North eller NGM Nordic MTF, 

eller på väg att bli det. Idag finns cirka 300 bolag listade på nämnda aktielistor och ett varierande antal listas varje år. 

Dessa bolag är marknaden för Abelcos verksamhet. Dessa bolag har finansieringsbehov på såväl lång som kort sikt, och samtidigt även behov av 

rådgivning inför dessa listningar. Abelco kommer att kunna vara partner med företagen och konkurrerar inte med banker och fondkommissionärer 

gällande uppdraget att vara ansvarig för noteringen. Abelcos rådgivning omfattar endast finansieringsupplägg och relaterade frågor.  

Sverige har, till skillnad från många andra länder, en väl fungerande aktiemarknad för mindre bolag. Av tradition har svenska investerare visat ett 
stort intresse för att köpa och sälja aktier mindre bolag, både innan notering och efter det att dess aktier tagits upp till handel. 

Intresset vid emissioner varierar kraftigt men har under de senaste åren varit stort, bland annat som en följd av lyckade marknadsföringskampanjer 
över bland annat Internet. Dessa kampanjer har bidragit till att sprida företagens budskap til marknaden, och gjort att allmänheten fått upp ögonen 
för enskilda bolag, deras nyemissioner och kommande noteringar, något som ofta bidragit till en väl fungerande handel när de nya företagens 
aktier tagits upp till handel. 

Det finns även intressanta bolag i övriga nordiska länder, flera finska och danska bolag har valt att uppta sina aktier till handel på till exempel 
AktieTorget. Framgent kan Abelco således komma att arbeta med bolag som har sitt säte i Finland, Norge eller Danmark eftersom dessa länder 
inte har en lika mogen aktiemarknad för mindre bolag som i Sverige. 

Den befintliga marknaden som Abelco kommer att inrikta sig på är stor, och det finns utrymme för den typen av företag som Abelco är i nuläget. 
Avkastningen på rådgivning och finansiella transaktioner bedöms av styrelsen att kunna generera ett bra överskott. Samtidigt finns 
finansieringsbehov även hos företag som är något större än de som är listade på de mindre listorna. Vanligtvis har de större företagen kommit 
längre i sin utveckling och har vana och erfarenhet av att säkerställa att tillräcklig finansiering finns tillhanda. I takt med att Abelco växer, kommer 
allt större företag att vara intressanta ur ett avkastnings- och riskspridningsperspektiv. 

 

Framtidsutsikter 
Abelco kommer efter den pågående nyemissionen att ha tillräckligt kapital för att driva verksamheten med ett överskott efter samtliga kostnader. 
Vid fulltecknad emission kommer Bolaget att ha 75 miljoner aktier. Från Bolagets sida är avsikten att en betydande andel av vinsten ska delas ut 
till aktieägarna, vilket enligt nuvarande policy är 50 %. 

Abelcos verksamhet är inte konjunkturberoende och heller inte beroende av börsens utveckling. Även vid en svag konjunkturutveckling med 
fallande börser kommer mindre bolag att vara i behov av kortfristig finansiering. Det är istället mer troligt att dessa bolag har ännu svårare att 
finansiera sig om konjunkturen försämras, vilket leder till ökade möjligheter till affärer för Abelco. Målsättningen är att på sikt finansiera Bolaget 
ytterligare för att skapa mer avkastning till aktieägarna. 
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Finansiell information i sammandrag 
Nedanstående tabeller visar historisk finansiell information i sammandrag för Bolaget avseende räkenskapsåren 2014 och 2015 samt 

delårsrapporten för januari-juni 2016 vilken ej har granskats av bolagets revisor. Informationen är, med undantag för kassaflödesanalysen, hämtad 

från Bolagets reviderade årsredovisningar och delårsrapport vilka har upprättats enligt Bokföringsnämndens allmänna råd och den svenska 

årsredovisningslagen. Kassaflödesanalysen nedan har tagits fram med anledning av upprättandet av Memorandumet. Nedanstående sammandrag 

av Bolagets räkenskaper bör läsas tillsammans med Abelcos reviderade årsredovisningar med tillhörande noter för räkenskapsåren 2014 och 2015 

och delårsrapporten för januari-juni 2016, vilka har införlivats i Memorandumet genom hänvisning. 

Firmanamn: Abelco Investment Group AB (publ) unä 

Säte: Stockholms kommun, Stockholms län. 

Organisationsnummer: 556775-2745 

Datum för bolagsbildning: 2009-01-09 

Nuvarande firmas registreringsdatum: Ändringsanmälan har givits in till Bolagsverket men det nya firmanamnet har ännu inte registrerats. 

Land för bolagsbildning: Sverige 

Juridisk form: Aktiebolag 

Lagstiftning: Svensk rätt 

Kontaktuppgifter: Birger Jarlsgatan 60, 114 29 Stockholm 

Tfn: 08-121 38 081 

E-post: info@abelco.se 

Webbplats: www.abelco.se  

Införlivade dokument avseende fullständig historisk finansiell information 

Fullständig historisk finansiell information införlivas genom hänvisning. I de årsredovisningar som införlivas via hänvisning (se nedan) ingår 

revisionsberättelser för den via hänvisning införlivade finansiella informationen och redovisningsprinciper: 

Bolagets finansiella rapporter har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Införlivade dokument 

skall läsas som en del av Memorandumet. Via hänvisning införlivade dokument finns tillgängliga på bolagets kontor: Abelco Investment Group AB 

(publ) unä, Birger Jarlsgatan 60, 114 59 Stockholm samt på bolagets hemsida www.abelco.se.   

Årsredovisningar införlivade via hänvisning: 

Årsredovisning 2013 Abelco AB (publ) med org nr 556775-2745 

Årsredovisning 2014 Abelco AB (publ) med org nr 556775-2745 

Årsredovisning 2015 Abelco AB (publ) med org nr 556775-2745 

Följande dokument kan visas upp under den period registreringsdokumentet omfattar med angivande av om det handlar om papperskopia eller 

elektroniskt format: 

• Stiftelseurkund 

• Alla rapporter, brev, historisk finansiell information och andra handlingar som utfärdats av sakkunnig på bolagets begäran och som ingår i 

eller hänvisas till i registreringsdokumentet 

• Historisk finansiell information för bolaget eller den koncern där bolaget ingår för de tre senaste räkenskapsåren före det år som omfattas av 

registreringsdokumentet. 
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Resultaträkning 

  2016-01-01 2015-01-01 

(KSEK) 2016-09-30 2015-12-31 

      

Rörelsens intäkter     

Nettoomsättning 83   546   

Aktiverat arbete för egen räkning 0   0   

Övriga rörelseintäkter, EU-bidrag 3   283   

Summa Rörelsens intäkter 86   829   

      

Rörelsens kostnader     

Råvaror och förnödenheter -3   -7   

Övriga externa kostnader -71   -832   

Personalkostnader 0   0   

Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar 0   0   

      

Summa Rörelsens kostnader -74   -839   

      

RÖRELSERESULTAT 12   -10   

      

Resultat från finansiella poster     

Ränteintäkter och liknande resultatposter* 280   0   

Räntekostnader och liknande resultatposter 0   0   

Kursvinster-/förluster 0   0   

      

Resultat efter finansiella poster 292   -10   

      

Extraordinära kostnader** -8 070   0   

Skatt på periodens resultat 0   0   

Omtaxering tidigare resultat 0   0   

      

PERIODENS RESULTAT -7 778   -10   

 

*.   I detta belopp ingår försäljningen av dotterbolagen Abelco Utvecklings AB samt Rollertilt AB 2016-05-14. 
**.  Detta belopp avser värdet för Abelco Nordic ABs aktier vilket uppkom vid avvecklingen av bolaget 2016-05-09. 
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Balansräkning, tillgångar 

      

(KSEK) 2016-09-30 2015-12-31 

      

TILLGÅNGAR     

Finansiella anläggningstillgångar     

Finansiella tillgångar 0   7 715   

Summa Finansiella anläggningstillgångar 0   7 715   

      

Summa Anläggningstillgångar 0   7 715   

      

Omsättningstillgångar     

Kortfristiga fordringar     

Kundfordringar 16   28   

Kortfristiga placeringar 572   146   

Övriga fordringar 0   0   

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 158   68   

Summa Kortfristiga fordringar 746   241   

      

Kassa, bank 236   128   

      

Summa Omsättningstillgångar 982   369   

      

SUMMA TILLGÅNGAR 982   8 084   
 

Balansräkning, eget kapital, avsättningar och skulder 

 

(KSEK) 2016-09-30 2015-12-31 

Eget kapital     

Eget kapital 340   7 915   

    

Summa Eget kapital 340   7 915   

      

Långfristiga skulder     

Långfristiga skulder 500   0   

      

Summa Långfristiga skulder 500   0   

      

Kortfristiga skulder     

Leverantörsskulder 101   190   

Aktuell skatteskuld 26   -37   

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15   15   

      

Summa Kortfristiga skulder 142   169   

      

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 982   8 084   

 

Per den 31 december 2015 hade Abelco skattemässiga underskott om 1 818 314 kr. Enligt Bolagets revisor bör inte de skattemässiga underskotten 
ha påverkats något större omfattning i och med konkursen i dotterbolaget Abelco Nordic AB som ägde rum under våren 2016. 
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Kassaflödesanalys   
SEK 2016-09-30 2015-12-31 

Löpande verksamhet     

Rörelseresultat efter avskrivningar       11 662     -          9 494    

Återläggning avskrivningar                    -      

Övriga ej kassaflödespåverkande poster     145 000      

Finansiella inbetalningar             107                   319    

Finansiella Utbetalningar -          137     -              228    

Skatt       27 335     -        17 132    

   

Förändring rörelsekapital   183 967     -     26 535     

Förändring lager   

Ökning (-)/minskning (+) kundfordringar       11 643               74 872    

Ökning (-)/minskning (+) Övriga kortfrist fordringar  -   516 348        1 894 371    

Ökning (+)/minskning (-) leverantörsskulder -     89 845               91 206    

Ökning (+)/minskning (-) övr kortfrist skuld       35 674     -        20 589    

Ökning (+)/minskning (-) övr långfristiga skulder   

   

Kassaflöde löpande verksamhet -   374 909        2 013 325    

   

Finansieringsverksamhet     

Nyemmisson     202 778      

Utdelningar   

Långfristiga skulder   

Erhållet/lämnat koncernbidrag  -   1 885 918    

   

Kassaflöde finansieringsverksamhet     202 778     -   1 885 918    

   

Investeringsverksamhet     

   

Materiella anläggningstillgångar                    -      

Finansiella anläggningstillgångar     280 000      

   

Kassaflöde investeringsverksamhet     280 000                       -      

   

Kassaflöde 107 869 127 407 

Ingående kassa  127 910 503 

Utgående kassa 235 779 127 910 

   

 

Kommentarer till den finansiella utvecklingen  

Abelco har fram till och maj 2016 varit moderbolag i en koncern och i huvudsak bedrivit koncernövergripande verksamhet även om viss försäljning 
har skett. I maj hemställde styrelsen i dotterbolaget Abelco Nordic AB hos Uddevalla tingsrätt hemställt att bolaget skulle försättas i konkurs. 

Anledningen till den egna konkursansökan var att de förhandlingar om förvärv som moderbolaget är inblandat i väsentligen försvårades av 
osäkerheten i den pågående rekonstruktionsprocessen i Abelco Nordic AB. Dotterbolaget kunde inte påräkna finansiering från moderbolaget och 
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därmed var dotterbolaget oförmöget att säkerställa en ackordslikvid till sina borgenärer. Styrelsen i Abelco Nordic AB gjorde bedömningen att en 
samlad avveckling av bolagets tillgångar genom en konkurs var det mest gynnsamma tillvägagångssättet för bolagets borgenärer. Efter 
rapportperiodens slut har de övriga rörelsedrivande bolagen sålts. 

Omsättningen utgörs av försäljning av produkter samt under 2016 utförsäljning av varulager och övriga tillgångar 

Eget kapital 
Det egna kapitalet har ökat genom löpande nyemissioner samt försäljning. 

Kassaflöde 
Kassaflödet har balanserats genom nyemissioner samt försäljning. 

Begränsningar i användandet av kapital 
Det finns såvitt Bolaget känner till inga begränsningar avseende användande av kapital. 

Tendenser 
Styrelsen är inte medveten om några tendenser som skulle kunna påverka Bolagets ställning eller verksamhet. 

Rörelsekapitalförklaring 
I och med emissionen bedöms Bolaget ha tillräckligt rörelsekapital för att under perioden november 2016 – december 2017 fullgöra Bolagets 

betalningsförpliktelser varefter de förfaller till betalning. 

Framtida kapitalbehov 
Styrelsen för Abelco gör bedömningen att med den i detta Memorandum beskrivna emissionen som tillför bolaget cirka 8,1 Mkr vid full teckning 

bör kunna vara tillräckligt för att fullfölja det uppsatta målet att bedriva en ny lönsam verksamhet. Skulle risker i form av till exempel förseningar i 

inträffa, så kan det innebära att styrelsen föreslår ytterligare kapitalanskaffning.  

Pågående och beslutade framtida investeringar 
Bolaget har inte gjort några åtaganden gällande pågående eller framtida investeringar annat än löpande underhållsinvesteringar och investeringar 

kopplade till Bolagets löpande verksamhet. 

Väsentliga förändringar i finansiell ställning eller ställning på marknaden sedan den 31 mars 2016 

Vid tidpunkten för Memorandumets daterande har det skett några väsentliga förändringar gällande Bolagets finansiella ställning och ställning på 

marknaden jämfört med vad som presenteras i Bolagets finansiella redovisning för perioden januari-mars 2016. I maj hemställde styrelsen i det 

helägda dotterbolaget Abelco Nordic AB om att det skulle försättas i konkurs.  

Vid den ordinarie bolagsstämman som hölls senare samma månad fattades beslut om avyttring av aktierna i Abelco Utveckling AB, 556575-8496 

och Rollertilt AB, 556762-0314 till styrelseledamoten Mikael Anderssons helägda bolag DaticIT AB 556384-9453. Försäljningen skedde till ett belopp 

motsvarande bolagens substansvärde. Aktier som direkt eller indirekt innehas av Mikael Andersson, eller närstående till honom deltog inte 

beslutet. 

Redovisningsprinciper 
Bolagets finansiella redovisning för perioden januari-september 2015 är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 

koncernredovisning, K3. Övergången till K3 innebär dock ingen förändring av de redovisningsprinciper som bolaget tillämpat tidigare förutom 

rubriceringen av posterna under eget kapital. Jämförelseposterna är därför inte omräknade. 

Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår. 

Kommande finansiella rapporter  
2016-11-11 Delårsrapport kvartal 3, 1 januari - 31 september 2016 

Revisionsberättelser 
I revisionsberättelsen för bokföringsåret 2015 valde revisorn att tillstyrka att bolagsstämman skulle behandla förlusten enligt förslaget i 

förvaltningsberättelsen. Revisorn tillstyrke att årsstämman beviljade verkställande direktören och styrelsen ansvarsfrihet. 
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Aktiekapital och ägarförhållanden  

Aktiekapitalet 

Aktiekapitalet i Abelco uppgick per den 30 september 2016 till 750 000,00 SEK fördelat på 7 500 000 aktier med ett kvotvärde om 0,10 SEK per 

aktie. Vid extra bolagsstämma 12 maj 2015 beslöts om ny bolagsordning. Delar av kapitalgränserna i sådan ny bolagsordning är villkorade denna 

emission. Enligt ny bolagsordning ska aktiekapitalet uppgå till lägst 2 625 000 kronor och högst 10 500 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 

26 250 000 stycken och högst 105 000 000 stycken.. 

Samtliga aktier äger lika rätt till Bolagets tillgångar och vinst. Bolaget har endast ett aktieslag. Bolagets aktier är denominerade i SEK och har utgivits 

enligt svenskt rätt. Aktierna medför företrädesrätt vid framtida emissioner. Varje aktie medför lika rätt till vinstutdelning samt till eventuellt 

överskott vid likvidation. Inga restriktioner finns avseende eventuell utdelning annat än vad som följer av svensk rätt. Historiskt har ingen utdelning 

lämnats.  

Aktierna är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Aktierna har heller inte varit föremål 

för offentligt uppköpserbjudande. Aktierna är registrerade i elektronisk form i enlighet med avstämningsförbehåll i bolagsordningen. Aktieboken 

förs av Euroclear. Aktiens ISIN-kod är SE0003617075. Aktiekapitalets utveckling från och med 2009 framgår i tabellen nedan. 

År Händelse Förändring aktiekapital Förändring antal aktier Kvotvärde Totalt Aktiekapital Totalt antal aktier 

2009 Nybildning 100 000,00 1 000 100 100 000,00 1000 

2010 Nyemission 400 000,00 4 000 100 500 000,00 5 000 

2015 Splitt 1000:1 0,00 4 995 000 0,1 500 000,00 5 000 000 

2010 Nyemission 168 888,80 1 688 888 0,1 668 888,80 6 688 888 

2016 Riktad nyemission 81 111,20 811 112 0,1 750 000,00 7 500 000 

2016 Föreliggande nyemission 6 750 000,00 67 500 000 0,1 7 500 000,00 75 000 000 

 

Ägarstruktur 
I nedanstående tabell visas ägarstrukturen i Abelco per den 30 september 2016. Minoritetsaktieägares skydd innefattar att Bolaget tillämpar 

Aktiebolagslagen och följer de bestämmelser som föreskrivs i bolagsordningen. 

Namn Aktier Andel av kapitalet Andel röster 

Daticit AB 3 473 050 46,31% 46,31% 

FrontOffice Nordic AB 811 112 10,81% 10,81% 

Försäkringsbolaget Avanza Pension 224 760 3,00% 3,00% 

Axab Consult and Investment AB 200 000 2,67% 2,67% 

Håkan Franzen 108 000 1,44% 1,44% 

Åke Åkesson 100 000 1,33% 1,33% 

Melissa Natali Nikolic 100 000 1,33% 1,33% 

Thore Johanssons Däck AB 79 185 1,06% 1,06% 

Nordnet Pensionsförsäkrings AB 77 447 1,03% 1,03% 

Magnus Hammarstrand 59 000 0,79% 0,79% 

Övriga aktieägare 2 267 446 30,23% 30,23% 

Summa 7 500 000 100,00% 100,00% 

 

Ägarstruktur efter nyemissionen 
I nedanstående tabell visas ägarstrukturen i Abelco efter den i detta Memorandum beskrivna nyemissionen. Minoritetsaktieägares skydd 

innefattar att Bolaget tillämpar Aktiebolagslagen och följer de bestämmelser som föreskrivs i bolagsordningen. Flera av de i tabellen angivna 

ägarna har förbundit sig att teckna sig för aktier i den beskrivna nyemissionen, bland annat har FrontOffice Nordic AB (publ) meddelat att bolaget 

tecknar sig för samtliga av koncernen innehavda teckningsrätter, både erhållna och förvärvade. 
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Namn aktier Andel av kapitalet Andel röster 

Daticit AB 10 123 050 13,50% 13,50% 

FrontOffice Nordic AB 23 000 000 30,67% 30,67% 

Thore Johanssons Däck AB 1 779 185 2,37% 2,37% 

Försäkringsbolaget Avanza Pension 224 760 0,30% 0,30% 

Axab Consult and Investment AB 200 000 0,27% 0,27% 

Håkan Franzen 108 000 0,14% 0,14% 

Åke Åkesson 100 000 0,13% 0,13% 

Melissa Natali Nikolic 100 000 0,13% 0,13% 

Nordnet Pensionsförsäkrings AB 77 447 0,10% 0,10% 

Magnus Hammarstrand 59 000 0,08% 0,08% 

Övriga aktieägare 2 267 446 3,02% 3,02% 

Nyemission 36 961 112 49,28% 49,28% 

Summa 75 000 000 100,00% 100,00% 

Aktiebaserade  incitamentsprogram 
Det finns för närvarande inga särskilda system eller incitamentsprogram för personalens förvärv av aktier eller liknande. 

Teckningsoptioner 
Det finns för närvarande inga utestående teckningsoptionsprogram. 

Konvertibla skuldebrev 
Det finns för närvarande inga konvertibla skuldebrev. 

Utdelningspolicy 
Bolaget har en ny utdelningspolicy om 50 % av allt överskott ska delas ut till aktieägarna, men historiskt har ingen utdelning lämnats. Den som 

på avstämningsdagen för utdelning är iförd i den av Euroclear förda aktieboken anses behörig att motta utdelning. I det fall någon aktieägare 

inte kan nås genom Euroclear kvarstår dennes fordran på utdelningsbeloppet och begränsas endast genom regler om preskription. Vid 

preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget. Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta 

utanför Sverige och utbetalning sker via Euroclear på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är skatterättsligt 

hemmahörande i Sverige utgår dock normal svensk kupongskatt. 

Efter konkursen i det tidigare dotterbolaget Abelco Nordic AB bedöms det utdelningsbara utrymmet vara noll kronor. 

 

  



 
 

ABELCO INVESTMENT GROUP AB (PUBL)    EMISSIONSMEMORANDUM NOVEMBER 2016 

28 

Styrelse, ledande befattningshavare och revisor  

Styrelse 
Styrelsen består av tre (3) personer, inklusive ordförande. Styrelseledamöterna väljs årligen vid årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 

Sedan ordinarie bolagsstämma 12 maj 2016 består styrelsen av följande personer. 

Henrik Sundewall 
Styrelsens ordförande. (född 1969) Invald i oktober 2016. Utbildad vid IHM Business School i 

Stockholm. Mer än 25 års erfarenhet inom affärsutveckling, ekonomi och försäljning. Tidigare roller 

innefattar CFO, CEO och affärsutvecklingschef inom bolag som ICL/Fujitsu, Modern Times Group, MTG 

AB (Kinneviksfären) och Swilkenbridge Group. Mångårig internationell erfarenhet, både från 

börsnoterade bolag såväl som privatägda bolag. Har haft flertal uppdrag från professionella 

investeringsfonder, primärt avseende affärsutveckling, ledarskap och finansiering. 

Aktieinnehav: Inga aktier 

Bolagsengagemang 
Styrelseordförande (extern) Foap AB 

Styrelsesuppleant Roslagsrederiet AB 

Verkställande direktör Cefour Wine & Beverage AB (publ) 

Styrelseordförande Eyeonid Group AB (publ) 

Tidigare uppdrag 
VD Swilkenbridge Group AB 2009-2013 

Medgrundare och VD Campadre Scandinavia AB 2008-2009 

Ledande befattningar inom Modern Times Group MTG AB 1997-2008 

Ekonomichef ICL Sorbus AB 1995-1997 

Delägarskap över 5 % de senaste fem åren 
Bolag   Kapital (%) Röster (%) Tidsperiod 
Dilamino AB    50% 50% 2012- 

Bengt Lagergren 
Styrelseledamot (f. 1939), Invald i oktober 2016. MBA Handelshögskolan. Ägare och VD för Inventure AB som 

är verksamma inom kommersialisering av teknik med ursprung inom industrin och universitetssektorn.  

Aktieinnehav: Inga aktier 

Bolagsengagemang 
Inventure AB Ordförande  1973- 

Svenska Invest AB Ordförande  1998- 

Airway Health AB Ordförande  2016- 

Display Motion DM AB (i frivillig likvidation) Styrelseordförande 1997- 

FTCS Intressenter AB Suppleant  2016- 

Tidigare uppdrag 
Financial Transaction Control Systems Sweden AB Styrelseledamot 2014-2016 

Front Office Nordic AB (publ) Styrelseledamot  2013-2015 

 

Delägarskap över 5 % de senaste fem åren 
Bolag   Kapital (%) Röster (%) Tidsperiod 
Inventure AB   100 100 1973- 
Svenska Invest AB   100 100 1998- 
Airway Health AB     100 100 2016- 
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Johan Lund 
Styrelseledamot (f. 1976), Invald i oktober 2016. B Econ. Grundare och VD för FrontOffice Nordic 

AB (publ). Har erfarenhet av ett antal turnaround bolag samt startups. Har varit verksam bl a inom 

IPTV/Video on Demand och tillverkare av utrustning inom VVS industrin.  

Aktieinnehav: 811 112 aktier genom FrontOffice Nordic AB (publ) 

Bolagsengagemang 
Front Accounting i Sverige AB Ledamot/VD  2015- 
Konkurs punktse Sverige AB Ledamot  2015 
Skåne Öppna Stadsnät AB Ledamot  2015- 
FrontOffice Nordic AB (publ) Ledamot /VD  2013- 
KROSS AB Ledamot   2013- 
Svensk Företagsrekonstruktion AB Ledamot /VD  2013- 
Front Ventures AB Ledamot /VD   2016- 
PCT Systems AB Suppleant   2013- 
Förvaltab AB VD   2008- 
Front Ventures AB Styrelseledamot  2016- 

Tidigare uppdrag 
VD Dolprop 2006-2012 

Delägarskap över 5 % de senaste fem åren 
Bolag   Kapital (%) Röster (%) Tidsperiod 
FrontOffice Nordic AB  40,19 % 74,91 % 2014- 
Front Accounting i Sverige AB  (genom FrontOffice) 2015- 
Konkurs punktse Sverige AB  (genom FrontOffice) 2015- 
KROSS AB   (genom FrontOffice) 2013- 
Svensk Företagsrekonstruktion AB  (genom FrontOffice) 2013- 
PCT Systems AB   22%  2013 
Förvaltab AB   100%  2008- 
Front Ventures AB   100 %  2016- 

Ledande befattningshavare  

Peter Nisser 
Verkställande direktör (född 1960).Civilekonom från Stockholms Universitet. Peter har mer än 30 års 

erfarenhet av revision, ekonomistyrning, verksamhetsutveckling, ledarskap och finansiering, både 

nationellt och internationellt. Har även ägt och drivit bolag själv. Har haft roller som CFO, controller, 

management konsult och headhunter. Har verkat i både börsnoterade och icke noterade företag. 

Sedan hösten 2014 verksam som senior advisor hos Svensk Företagsrekonstruktion som turn around 

konsult och försäljningsansvarig. 

Aktieinnehav: Inga aktier innan den i Memorandumet beskrivna nyemissionen. 

Nuvarande uppdrag 
Nisser Rekonstruktion AB Ägare/VD                                           2014- 

Tidigare uppdrag 
Barnskospecialisten Vice V/D och ägare                                     2009-2013 

International Search Partner Searchkonsult                             2006-2009 

Delägarskap över 5% de senaste 5 åren 
 

Bolag   Kapital (%) Röster (%) Tidsperiod 
Barnskospecialisten AB  50% 50% 1999-2013 
Nisser Rekonstruktion AB   100%  100% 2014- 
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Revisor 
ABC Revision AB, med huvudansvarig revisor Jenny Gentele (auktoriserad revisor). 

Box 4016 

169 04 Solna 

Tel: 08-121 379 50 

 

Övriga upplysningar avseende styrelse och ledande befattningshavare 
Det förekommer inga familjeband mellan Bolagets styrelseledamöter och ledande befattningshavare. Ingen av Bolagets medlemmar av 

förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan under de senaste fem åren (i) dömts i bedrägerirelaterade mål, (ii) varit föremål för anklagelser eller 

sanktioner av i lag eller förordning bemyndigade myndigheter (däribland godkända yrkessammanslutningar) eller (iii) förbjudits av domstol att ingå 

som medlem av ett bolags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller att inneha ledande eller övergripande funktion vid ett bolag.  

Ingen av Bolagets styrelseledamöter har under de senaste fem åren inte varit inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning. Peter 

Nisser var styrelseledamot i Barnskospecialisten AB när detta bolag på egen begäran försattes i konkurs. Denna konkurs avslutades utan 

anmärkningar och förde inte med sig några rättsliga efterspel. Även de oprioroterade fordringsägarna erhöll utdelning. 

Det förekommer inga särskilda överenskommelser med större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter, enligt vilka någon 

styrelseledamot eller ledande befattningshavare valts in i förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan eller tillsatts i annan ledande befattning.  

Styrelseledamöterna nås på Bolagets postadress som är: Abelco AB (publ) unä Abelco Investment Group AB (publ), Birger Jarlsgatan 60, 114 59 

Stockholm. Bolagets kontorsadress är Abelco AB (publ) unä Abelco Investment Group AB (publ), Birger Jarlsgatan 60, 114 59 Stockholm. 
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Legala frågor och övrig information  

Allmänt 
Abelco AB (publ) unä till Abelco Investment Group AB (publ), med org nr 556775-2745 registrerades i oktober 2011. Bolagets associationsform 

är aktiebolag och dess verksamhet regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Bolagets säte är i Stockholms kommun och har enligt 

bolagsordningen följande verksamhetsbeskrivning: Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom samt 

konsultation inom ekonomi och finans och därmed förenlig verksamhet. 

Bestämmelserna i bolagsordningen är ej mer långtgående än Aktiebolagslagen vad gäller förändring av aktieägares rättigheter. Aktierna i Bolaget 

är fritt överlåtbara. 

Väsentliga avtal 
Då verksamheten i Abelco i dag har upphört och de helägda dotterbolagen endera försatts i konkurs eller avyttrats finns inte längre några 

väsentliga avtal i Bolaget borsett från vad som redogjorts för i detta Memorandum. 

Abelco har ingått ett garantiavtal med Samtrygg Group AB (publ) inför bolagets kommande spridningsemission som görs i syfte att uppnå ett 

tillräckligt stort antal aktieägare för att kunna uppta aktierna i Samtrygg Group AB (publ) till handel på en lämplig marknadsplats. Abelco har 

förbundit sig att teckna sig för aktier upp till 2,9 Mkr givet att dessa inte tecknas av allmänheten. För detta åttagande erhåller Abelco en 

garantiersättning om åtta (8) procent av garanterat belopp. 

Tvister och rättsliga processer 
Abelco är inte part i någon tvist, rättegång eller skiljedomsförfarande. Bolagets styrelse har ej heller kännedom om något som skulle kunna 

föranleda några skadeståndsanspråk eller kunna föranleda framtida processer. 

Avtal och transaktioner med närstående 
Abelco har inte beviljat lån till eller ställt garantier eller borgensförbindelser till förmån för styrelsens ledamöter, ledande befattningshavare eller 

koncernens revisorer. 

Ingen av styrelseledamöterna, de ledande befattningshavarna eller revisorerna har, direkt eller indirekt, haft utbyte av affärstransaktioner 

genomförda av bolaget under innevarande räkenskapsår vilka varit ovanliga till sin karaktär eller vad avser villkoren. 

Mellan FrontOffice och Abelco finns inget avtal. Däremot så kommer FrontOffice att ta sitt ägaransvar, dels i fråga om kapitalisering av bolaget, 

men även vad gäller att leverera affärsmöjligheter. 

Eftersom Abelco nu är ett investmentbolag kommer styrelsen vid nästa sammanträde att behandla frågan om ett placeringsreglemente. Det är 

enligt styrelsens åsikt att det är bolagsstämman som skall anta placeringsreglemente. En extrastämma för att behandla frågan kommer att hållas 

inom kort. Bland annat kommer det i placeringsreglementet föreslås ingå en klausul om att samarbetet mellan FrontOffice och Abelco kommer 

att regleras på sådant sätt som omöjliggör att den ena parten ges fördelar framför den andra i samband med investeringar. 

Löner och ersättningar 
Styrelsens ordförande erhåller 50 000 kronor per år och övriga ledamöterna 25 000 kronor per år, exklusive sociala avgifter som tillkommer. 

Ingen ersättning utbetalas till ägarrepresentanter eller styrelseledamöter som äger mer än tio (10) procent av aktiekapitalet. Verkställande 

direktörens ersättning kommer att behandlas av styrelsen inom kort. 

Revisorarvoden för 2016 kommer att betalas enligt godkänd räkning. 

Aktieägaravtal 
Såvitt styrelsen, ledningen eller bolagets större aktieägare känner till finns inga former av aktieägaravtal i Abelco Investment Group AB (publ). 

Försäkringar 
Abelco har ett försäkringsskydd hos omfattande egendomsförsäkring, avbrottsförsäkring, verksamhets- och produktansvarsförsäkring, 

rättsskyddsförsäkring samt ansvarsförsäkring för styrelseledamöterna. Jag är inte så säker på detta.  

Styrelsens bedömning är att Bolaget har ett tillfredställande försäkringsskydd av erforderlig omfattning med hänsyn till i verksamheten 

uppkommande risker. Ingen del i verksamheten inom bolaget bedöms vara av sådan karaktär att försäkringsskydd inte kan erhållas på rimliga 

villkor. 

Bolagsstyrning 
Svensk kod för bolagsstyrning gäller för svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige, för närvarande 
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NASDAQ OMX Stockholm, AktieTorget och NGM Equity. Abelco kommer därmed inte formellt omfattas av Svensk kod för bolagsstyrning. 

Aktierna i Abelco handlas för närvarande inte på någon reglerad marknadsplats. 

Garanter 

Teckningsförbindelser   

FrontOffice Nordic AB (publ) 22 188 888   2 662 667   

Mikael Andersson 6 650 000   798 000   

Thore Johansson Däck AB 1 700 000   204 000   

Summa 30 538 888   3 664 667   

   

Garanter   

Blue Lemon AB 8 000 000   960 000   

Cantiagona Holdings Ltd 8 000 000   960 000   

FrontOffice Nordic AB (publ) 6 961 112   835 333   

Vuelo Alfombras Capital Group SA 6 000 000   720 000   

4X Kapital AB 5 000 000   600 000   

Erik Forsell 3 000 000   360 000   

Summa 36 961 112   4 435 333   

   

Totalt 67 500 000   8 100 000   

 

Ersättning utgår med tio (10) procent av garanterat belopp och erläggs kontant. Samtliga garanter nås via Bolagets adress. 
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Vissa skattefrågor i Sverige 
Inledning 

Följande sammanfattning avser skattekonsekvenser för investerare, 

som är eller kommer att bli aktieägare i Abelco. Sammanfattningen 

är baserad på aktuell lagstiftning och är endast avsedd som allmän 

information. 

Den skattemässiga behandlingen av varje enskild aktieägare beror 

delvis på dennes egen situation. Särskilda skattekonsekvenser, som 

ej finns beskrivna i det följande, kan bli aktuella för vissa kategorier 

av skattskyldiga, inklusive personer ej bosatta i Sverige. 

Framställningen omfattar bland annat inte de fall där aktie innehas 

som omsättningstillgång eller innehas av handelsbolag. 

Utdelning 

Mottagen utdelning är i sin helhet skattepliktig för fysiska personer och 

dödsbon. Beskattning sker i inkomstslaget kapital. Skattesatsen är för 

närvarande 30 procent. 

För juridiska personers innehav av så kallade kapitalplaceringsaktier 

gäller att hela utdelningen utgör skattepliktig inkomst av 

näringsverksamhet. Skattesatsen är för närvarande 22 procent. 

För svenska aktiebolag och ekonomiska föreningar föreligger skattefri 

utdelning på så kallade näringsbetingade aktier. Noterade andelar anses 

näringsbetingade under förutsättning att andelsinnehavet motsvarar 

minst 10 procent av rösterna eller att innehavet betingas av rörelsen. 

Skattefrihet för utdelning på noterade aktier förutsätter att aktierna inte 

avyttras inom ett år från det att aktierna blev näringsbetingade för 

innehavaren. Kravet på innehavstid måste inte vara uppfyllt vid 

utdelningstillfället. 

Försäljning av aktier 

Genomsnittsmetoden – Vid avyttring av aktier i Abelco skall 

genomsnittsmetoden användas oavsett om säljaren är en fysisk eller 

en juridisk person. Enligt denna metod skall anskaffningsvärdet för en 

aktie utgöras av den genomsnittliga anskaffningskostnaden för aktier 

av samma slag och sort beräknat på grundval av faktiska 

anskaffningskostnader och hänsyn taget till inträffade förändringar 

(såsom split eller fondemission) avseende innehavet. Som ett alternativ 

till genomsnittsmetoden kan ifråga om marknadsnoterade aktier den 

s.k. schablonregeln användas. Denna regel innebär att 

omkostnadsbeloppet får beräknas till 20 procent av försäljningspriset 

efter avdrag. 

Privatpersoner – Vid försäljning av aktier beskattas fysiska personer 

och dödsbon för kapitalvinsten i inkomstslaget kapital. Skattesatsen 

är för närvarande 30 procent. Kapitalförlust på aktier är samma år 

avdragsgill mot vinst på andra aktier eller mot andra 

marknadsnoterade delägarrätter (med undantag för andelar i 

investeringsfonder som innehåller endast svenska fordringsrätter). Till 

den del förlusten inte är fullt ut avdragsgill enligt ovan är den 

avdragsgill med 70 procent mot andra kapitalinkomster. Om det 

uppkommer ett underskott i inkomstslaget kapital, medges reduktion 

av skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt 

fastighetsskatt med 30 procent för underskott som uppgår till högst 

100 000 kronor och med 21 procent för underskott därutöver.  

Underskott kan inte sparas till senare beskattningsår. 

Juridiska personer – Juridiska personer utom dödsbon beskattas för 

kapitalvinster i inkomstslaget näringsverksamhet för närvarande till 

skattesatsen 22 procent. Vinsten beräknas dock enligt vanliga regler. 

Kapitalförluster på aktier, som innehas som kapitalplacering, får endast 

kvittas mot kapitalvinster på aktier och aktierelaterade instrument.  

 

Om vissa villkor är uppfyllda kan förlust även kvittas mot kapitalvinster 

på aktier och aktierelaterade instrument som uppkommit i bolag inom 

samma koncern, under förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger. 

En inte utnyttjad förlust får utnyttjas mot kapitalvinst på aktier eller 

aktierelaterade instrument utan begränsning framåt i tiden. 

För näringsbetingat innehav av noterade aktier gäller för närvarande att 

ingen avdragsrätt föreligger för förluster samtidigt som vinster ej är 

skattepliktiga under förutsättning att aktierna inte avyttras inom ett år 

från det att andelarna blivit näringsbetingade hos innehavaren. 

Fåmansaktiebolag – För fåmansaktiebolag gäller särskilda regler. Dessa 

berör dock endast sådana aktieägare eller närstående denne, som är 

verksamma i Bolaget i betydande omfattning. Beskrivningen av 

prospektet avser endast fall där ägaren är passiv, och dessa särskilda 

regler behandlas därför inte närmare här. 

Investeringssparkonto 

För fysiska personer som innehar aktierna i Investeringssparkonto utgår 

ingen reavinstskatt vid försäljning av aktierna. Det föreligger inte heller 

någon avdragsrätt vid förlust vid försäljning av aktierna. För eventuell 

utdelning på aktierna erläggs ingen källskatt. All beskattning sker via en 

avkastningsskatt som baseras på kapitalbasen för kontot, oavsett om det 

gjorts vinst eller förlust på kontot. Avkastningsskatten är ca 0,50 

procent, och betalas varje år. 

Investeraravdrag 

Från och med den 3 december 2013 gäller att fysiska personer som 

förvärvar andelar i ett företag av mindre storlek vid en nyemission kan 

få göra avdrag för hälften av betalningen för andelar i inkomstslaget 

kapital. Avdrag ges med högst 650 000 kronor per person och år, vilket 

motsvarar förvärv av andelar för 1 300 000 kronor. Avdraget innebär en 

skattereduktion på 15 procent av investerat belopp. Säljs andelarna 

inom 5 år blir den skattskyldige återbetalningsskyldig för erhållen 

skattereduktion. En investering i Abelco kan ge möjlighet till 

skattereduktion för personer som är skattskyldig för kapitalvinsten i 

Sverige. 

Arvs- och gåvobeskattning 

Arvs- och gåvobeskattningen är sedan 17 december 2004 slopad, varpå 

ingen arvs- eller gåvobeskattning utgår vid förvärv av aktier genom arv 

eller gåva. 

Kupongskatt 

För aktieägare bosatta i utlandet, som erhåller utdelning från Sverige, 

innehålls normalt kupongskatt. Skattesatsen är för närvarande 30 

procent, som i allmänhet reduceras genom tillämpligt 

dubbelbeskattningsavtal. För utländskt bolag som innehaft 

näringsbetingad aktie i minst ett år kan dock utdelningen vara 

skattefri om skattefrihet hade förelegat om det utländska Bolaget hade 

varit ett svenskt företag. I Sverige är det normalt Euroclear, som 

svarar för att kupongskatt innehålls. I de fall aktier är 

förvaltarregistrerade, svarar förvaltaren för kupongskatteavdraget.
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Bolagsordning 

Abelco Investment Group AB (publ) unä 

Org nr 556775-2745 

Antagen vid extra bolagstämma den 21 oktober 2016. 

§ 1 Firma 

Bolagets firma är Abelco Investment Group AB. Bolaget är publikt 

(publ). 

§ 2 Styrelsens säte 

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm. 

§ 3 Verksamhet 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och 

lös egendom samt konsultation inom ekonomi och finans och därmed 

förenlig verksamhet. 

§ 4 Aktiekapital 

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 2.625.000 kronor och högst 

10.500.000 kronor. 

§ 5 Aktier 

Antalet aktier skall vara lägst 26 250 000 stycken och högst 105 000 

000 stycken. 

§ 6 Styrelse 

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst 

fem suppleanter. Ledamöterna och eventuella suppleanterna väljes 

årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa 

ordinarie bolagsstämma. 

§ 7 Revisor 

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsen och 

verkställande direktörens förvaltning skall en eller två revisorer med 

eller utan suppleanter utses eller ett registrerat revisionsbolag. 

§ 8 Kallelse till årsstämma 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och 

Inrikes Tidningar samt i Dagens Industri. I fall som anges i 7 kap 23§ 

första stycket andra meningen i aktiebolagslagen skall dessutom 

skriftlig kallelse sändas till varje aktieägare vars postadress är känd för 

bolaget. 

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga 

om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas 

tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till 

annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och 

senast två veckor före stämman. 

§ 9 Aktieägares rätt att deltaga i årsstämma 

Aktieägare får delta i bolagsstämman endast om vederbörande 

anmäler detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till 

stämman. Den dagen får inte vara söndag, annan allmän helgdag, 

lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla 

tidigare än femte vardagen före stämman. 

Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om 

aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som 

angetts ovan. 

§ 9 Årsstämma 

Årsstämma skall hållas en gång årligen inom sex månader efter 

räkenskapsårets utgång. Vid 

årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling: 

1. Val av ordförande vid stämman. 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

3. Godkännande av dagordning. 

4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden 

underteckna protokollet. 

5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad. 

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i 

förekommande fall koncernredovisning och 

koncernrevisionsberättelse. 

7. Beslut 

a) om fastställelse av resultat- och 

balansräkningen samt i förekommande fall 

koncernresultaträkning och 

koncernbalansräkning; 

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst 

eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen; 

c) om avstämningsdag, för det fall stämman 

beslutar om vinstutdelning; 

d) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och 

verkställande direktör när sådan förekommer. 

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna 

9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisor(er) samt eventuella 

revisorssuppleanter 

10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt 

aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen. 

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av 

honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet. 

§ 11 Räkenskapsår 

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår. 

§ 12 Avstämningsförbehåll 

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt 

lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument

.
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Adresser 
 

 

Abelco Investment Group AB (publ) unä 

Birger Jarlsgatan 60 

114 59 Stockholm 

Tel+ 08-121 38 081 

Hemsida: www.abelco.se    

E-mail: info@abelco.se  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


