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Notera att teckningsrätterna förväntas ha ett ekonomiskt värde.
För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen:
• Utnyttja de erhållna teckningsrätterna och teckna nya aktier senast den 22 september 2017, eller
• Senast den 20 september 2017 sälja de erhållna teckningsrätterna som inte avses utnyttjas för teckning av nya aktier.

Observera att aktieägare med förvaltarregistrerade innehav tecknar nya aktier genom respektive förvaltare.

Distribution av detta prospekt och teckning av nya aktier är föremål för begränsningar i vissa 
 jurisdiktioner, se ”Viktig information”.



Viktig information
För definitioner av vissa termer som används i detta prospekt, se ”Vissa definitioner” på nästa sida.

Detta prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 §§ lagen 
(1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att 
sakuppgifterna är riktiga eller fullständiga.

För prospektet och erbjudandet enligt prospektet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av detta prospekt, erbjudandet och därmed 
sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt. Prospektet har upprättats i både en svenskspråkig och 
en engelskspråkig version. Vid eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenska versionen ha företräde.

Beijer Electronics Group har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några 
andra jurisdiktioner än Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, 
Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, 
 registrering eller andra åtgärder än dem som följer av svensk rätt. Prospektet får följaktligen inte distribueras i eller till nämnda länder 
respektive något annat land eller någon annan jurisdiktion där distribution eller erbjudandet enligt detta prospekt kräver sådana 
 åtgärder eller annars strider mot reglerna i sådant land eller sådan jurisdiktion. Teckning av aktier och förvärv av värdepapper i strid med 
ovanstående begränsningar kan vara ogiltig. Personer som mottar exemplar av detta prospekt måste informera sig om och följa sådana 
restriktioner. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslag stiftning. 

En investering i värdepapper är förenad med vissa risker (se avsnittet ”Riskfaktorer”). När investerare fattar ett investeringsbeslut 
måste de förlita sig på sin egen bedömning av Beijer Electronics Group och erbjudandet enligt detta prospekt, inklusive föreliggande 
sakförhållanden och risker. Inför ett investeringsbeslut bör potentiella investerare anlita sina egna professionella rådgivare samt noga 
utvärdera och överväga investeringsbeslutet. Investerare får endast förlita sig på informationen i detta prospekt samt eventuella tillägg 
till detta prospekt. Ingen person är behörig att lämna någon annan information eller göra några andra uttalanden än de som finns i detta 
prospekt och, om så ändå sker, ska sådan information eller sådana uttalanden inte anses ha godkänts av Beijer Electronics Group och 
Beijer Electronics Group ansvarar inte för sådan information eller sådana uttalanden. Varken offentliggörandet av detta prospekt eller 
några transaktioner som genomförs med anledning härav ska under några omständigheter anses innebära att informationen i detta 
prospekt är korrekt och gällande vid någon annan tidpunkt än per dagen för offentliggörandet av detta prospekt eller att det inte har 
förekommit någon förändring i Beijer Electronics Groups verksamhet efter nämnda dag. Om det sker väsentliga förändringar av informa
tionen i detta prospekt kommer sådana förändringar att  offentliggöras enligt bestämmelserna om tillägg till prospekt i lagen om handel 
med finansiella instrument.

Som ett villkor för att få teckna nya aktier enligt erbjudandet i detta prospekt, kommer varje person som tecknar nya aktier att anses 
ha lämnat eller, i vissa fall, bli ombedda att lämna, utfästelser och garantier som Beijer Electronics Group och dess uppdragstagare 
kommer att förlita sig på. Beijer Electronics Group förbehåller sig rätten att efter eget bestämmande ogiltigförklara aktieteckning som 
Beijer Electronics Group eller dess uppdragstagare anser kan inbegripa en överträdelse eller ett åsidosättande av lagar, regler eller 
 föreskrifter i någon  jurisdiktion.

Information till investerare i USA
Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av Beijer Electronics Group (”Värdepapper”) har registrerats eller 
kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat 
eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller 
 överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, 
registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. 
Värdepapperna erbjuds utanför USA med stöd av Regulation S under Securities Act. Det kommer inte att genomföras något erbjudande 
till allmänheten i USA. Ett eventuellt erbjudande av Värdepapper i USA kan – i förekommande fall – endast lämnas om Beijer Electronics 
Group bedömer att det kan ske i enlighet med ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i 
 Securities Act till ett begränsat antal befintliga aktieägare som (i) är qualified institutional buyers enligt definitionen i Rule 144A under 
Securities Act, och (ii) har undertecknat och skickat ett s.k. investor letter till Beijer Electronics Group.

Fram till 40 dagar efter påbörjandet av nyemissionen kan ett erbjudande eller en överlåtelse av Värdepapper inom USA som genom
förs av en värdepappersmäklare (oavsett om denne deltar i nyemissionen eller inte) innebära ett åsidosättande av registreringskraven i 
Securities Act.

Värdepapperna har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig 
värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om erbjudandet 
enligt detta prospekt respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Information till investerare i EES
Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av Värdepapper i andra länder 
än Sverige. I andra medlemsländer i EES som har implementerat Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG (”Prospekt
direktivet”) kan ett erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektdirektivet samt varje relevant 
 implementeringsåtgärd  (inklusive åtgärd för implementering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/73/EU). 

Framåtriktad information
Prospektet innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Beijer Electronics Groups aktuella syn på framtida händelser samt 
 finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck 
som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, 
utgör  framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhets
faktorer  eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende 
framtida  resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttrycks i framåtriktad information.

Faktorer som kan medföra att Beijer Electronics Groups framtida resultat och utveckling avviker från vad som uttalas i framåtriktad 
information innefattar bl.a. dem som beskrivs i avsnittet ”Riskfaktorer”. Framåtriktad information i detta prospekt gäller endast per 
dagen för prospektets offentliggörande. Beijer Electronics Group lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller 
 revideringar av  framåtriktad information till följd av ny information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som 
följer av tillämplig lagstiftning.

Presentation av finansiell information
Viss finansiell och annan information som presenteras i prospektet har avrundats för att göra informationen lättillgänglig för  läsaren. 
 Följaktligen överensstämmer inte siffrorna i vissa kolumner exakt med angiven totalsumma.
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Nyemissionen i sammandrag
Företrädesrätt
Varje befintlig aktie i Beijer Electronics Group berättigar till en 
(1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger rätt till teckning av 
en (1) ny aktie. I den utsträckning nya aktier inte tecknas med 
 företrädesrätt ska dessa erbjudas aktieägare och andra 
 investerare till teckning. 

Teckningskurs
23,60 kronor per aktie.

Avstämningsdag för rätt till deltagande i 
nyemissionen
5 september 2017

Teckningstid
7–22 september 2017

Handel med teckningsrätter
7–20 september 2017

Handel med BTA
7 september – 3 oktober 2017

Teckning och betalning med företrädesrätt
Teckning med stöd av teckningsrätter sker under teckningstiden 
genom samtidig kontant betalning.

Teckning och betalning utan företrädesrätt
Anmälan om teckning utan företrädesrätt ska ske till 
Danske Bank senast den 22 september 2017 på särskild 
anmälnings sedel som finns tillgänglig på www..beijergroup.se 
och på www..danskebank.se/prospekt. Tilldelade aktier ska 
betalas kontant enligt anvisningar på tilldelningsbeskedet. 
Depåkunder hos förvaltare ska istället anmäla sig till, 
och enligt instruktion från, förvaltaren.

Övrig information
Kortnamn: BELE
ISINkod aktie: SE0000671711
ISINkod teckningsrätt: SE0010323444
ISINkod BTA: SE0010323451

Finansiell information
Delårsrapport januari–september 2017 25 oktober 2017

Vissa definitioner
I detta prospekt används följande definitioner:

”Beijer Electronics Group” eller ”Bolaget” avser, beroende på 
sammanhanget, Beijer Electronics Group AB (publ) 
(organisations nummer 5560251851) eller den koncern vari 
Beijer Electronics Group AB (publ) är moderbolag.

”Koncernen” avser Beijer Electronics Group AB (publ) och dess 
dotterföretag.

”Danske Bank” avser Danske Bank A/S, Danmark, Filial Sverige.

”Euroclear Sweden” avser Euroclear Sweden AB.

”Nasdaq Stockholm” avser, beroende på sammanhanget, 
den reglerade marknaden Nasdaq Stockholm eller Nasdaq 
Stockholm AB.

”SEK”, ”EUR”, ”USD”, ”GBP” och ”NTD” avser svenska kronor, 
euro, amerikanska dollar, brittiska pund respektive taiwanesisk 
dollar. Mkr avser miljoner SEK och tkr avser tusen SEK.
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Sammanfattning

Prospektsammanfattningar består av informationskrav uppställda i ”punkter”. Punkterna är numre-
rade i avsnitten A–E (A.1–E.7). 

Sammanfattningen i detta prospekt innehåller alla de punkter som krävs i en sammanfattning för 
aktuell typ av värdepapper och emittent. Eftersom vissa punkter inte är tillämpliga för alla typer av 
prospekt kan det dock finnas luckor i punkternas numrering. 

Även om det krävs att en punkt inkluderas i sammanfattningen för aktuell typ av värdepapper och 
emittent, är det möjligt att ingen relevant information kan ges rörande punkten. Informationen har då 
ersatts med en kort beskrivning av punkten tillsammans med angivelsen ”ej tillämplig”.

AVSNITT A – INTRODUKTION OCH VARNINGAR

A.1 Introduktion  
och varningar

Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till prospektet. 
Varje beslut om att investera i värdepapperen ska baseras på en bedömning av prospektet i 

dess helhet från investerarens sida. 
Om yrkande avseende uppgifterna i prospektet anförs vid domstol, kan den investerare 

som är kärande i enlighet med medlemsstaternas nationella lagstiftning bli tvungen att svara 
för kostnaderna för översättning av prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. 

Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen, 
inklusive översättningar därav, men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig 
eller oförenlig med de andra delarna av prospektet eller om den inte, tillsammans med andra 
delar av prospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare när de överväger att inves-
tera i sådana värdepapper.

A.2 Samtycke till 
användning av 
prospektet

Ej tillämplig. Finansiella mellanhänder har inte rätt att använda prospektet för efterföljande 
återförsäljning eller slutlig placering av värdepapper.

AVSNITT B – EMITTENT

B.1 Firma och 
handelsbeteckning

Bolagets firma (tillika handelsbeteckning) är Beijer Electronics Group AB (publ).

B.2 Säte och bolagsform Styrelsen har sitt säte i Malmö. Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag, som regleras av aktie-
bolagslagen (2005:551). 

B.3 Huvudsaklig 
verksamhet

Beijer Electronics Group utvecklar, tillverkar och säljer hård- och mjukvara samt lösningar 
inom industriell automation och datakommunikation. Produkterna och lösningarna används 
för styrning, övervakning och optimering av processer och maskiner inom en rad olika appli-
kationsområden. Koncernen består av tre affärsenheter; Beijer Electronics, Westermo och 
Korenix. Beijer Electronics erbjuder automationslösningar, exempelvis operatörspaneler för 
maskiner. Produkterna finns både som standardmodeller för tillverkande industri men även 
anpassade för krävande miljöer såsom inom marin och offshore-segmentet. Westermo erbju-
der robusta och tillförlitliga datakommunikationsprodukter, exempelvis routrar och switchar 
som klarar av utmanande förhållanden. Korenix erbjuder trådbundna och trådlösa datakom-
munikationsprodukter, med fokus på övervakning och säkerhet.
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B.4a Trender Tillväxten för affärsenheten Beijer Electronics drivs för närvarande främst av en ökad efterfrå-
gan på den amerikanska marknaden medan försäljningen i Europa och Asien har varit oför-
ändrad. Den nya operatörspanelen X2-serien som lanserades under andra halvåret har fått ett 
positivt mottagande på marknaden. Även affärsenheten Westermo drivs av ökad efterfrågan i 
USA, men även marknaderna i Kina och södra Europa har bidragit till en positiv utveckling 
av affärsenhetens försäljning. Westermo redovisade affärsenhetens hittills största orderbok vid 
utgången av kvartalet och Koncernen ser en fortsatt stark efterfrågan av affärsenhetens 
produkter, främst inom tåg- och järnvägsinfrastruktur. Affärsenheten Korenix genomgår 
under 2017 en omorganisering, exempelvis utformas en ny ledningsgrupp. Avsikten är att 
den nya ledningsgruppen ska lägga stort fokus på att bygga upp en ny och förbättrad säljorga-
nisation. Koncernen bedömer att det finns en stor tillväxtpotential för affärsenhetens nyut-
vecklade produkter, framförallt för trådlösa nätverk, och att efterfrågan för dessa kommer öka 
markant inom marknadssegmentet övervakning och säkerhet samt inom smart cities.

B.5 Koncern Beijer Electronics Group är moderbolag i Koncernen, som består av 21 operativa dotterbolag 
i 13 länder. 

B.6 Större aktieägare 
m.m.

I Sverige är den lägsta gränsen för anmälningspliktigt innehav (s.k. flaggning) fem procent av 
samtliga aktier eller av röstetalet för samtliga aktier. Nedan visas Bolagets aktieägare med 
innehav motsvarande minst fem procent av aktier och rösterna per den 31 juli 2017. 

Ägare/förvaltare/depåbank Antal stamaktier
Andel aktier 

och röster, %
Stena Sessan Investment Management AB 5 680 116 29,79
SEB Fonder 2 598 497 13,63
Nordea Fonder 2 254 732 11,83
Svolder AB 1 600 000 8,39
Fjärde APfonden 1 153 528 6,05
Totalt tio största aktieägarna 13 286 873 69,69

Övriga aktieägare 5 780 713 30,31
Totalt 19 067 586 100,00

Stena Sessan Investment AB kan utöva ett väsentligt inflytande över Bolaget i frågor där 
 aktieägarna har rösträtt. Inflytandet begränsas emellertid av aktiebolagslagens bestämmelser.
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B.7 Utvald historisk 
finansiell 
information

Nedanstående finansiella rapporter i sammandrag avseende helår är hämtade från Beijer 
 Electronics Groups årsredovisningar för räkenskapsåren 2014–2016, som upprättats i enlighet 
med International Financial Reporting Standards (”IFRS”) såsom de antagits av EU och revide-
rats av Bolagets revisor. De finansiella rapporterna i sammandrag (samt nyckeltal som beräknas 
enligt IFRS) avseende de första sex månaderna 2017 och 2016 är hämtade från Beijer Electronics 
Groups delårsrapport för perioden januari–juni 2017, som är upprättad i enlighet med IAS 34 
Delårsrapportering och årsredovisningslagen. Delårsrapporten har inte översiktligt granskats eller 
reviderats av Bolagets revisor. De finansiella rapporterna i sammandrag är uppställda i enlighet 
med formatet i Beijer Electronics Groups delårsrapport i syfte att underlätta en jämförelse mellan 
räkenskapsperioderna. Koncernens resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys i 
sammandrag i prospektet innehåller därför summeringar av vissa poster som särredovisas i årsre-
dovisningarna. Koncernens resultaträkning i sammandrag innehåller därutöver separat redovis-
ning av avskrivningar som är hämtad från not i årsredovisningarna för respektive räkenskapsår. 
Prospektet innehåller därutöver vissa nyckeltal som inte definieras enligt IFRS (alternativa nyckel-
tal). Dessa finansiella nyckeltal har inte granskats eller reviderats av Bolagets revisor. Beijer Elec-
tronics Groups uppfattning är att dessa nyckeltal i stor utsträckning används av vissa investerare, 
värdepappersanalytiker och andra intressenter som kompletterande mått på resultatutveckling 
och finansiell ställning. Koncernens resultaträkning i sammandrag.

Koncernens resultaträkning i sammandrag

Mkr
Jan–jun 

2017
Jan–jun 

2016 2016 2015 2014
Nettoomsättning 594 564 1 122 1 375 1 402
Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader –2 0 2 10 41
Rörelsens kostnader exklusive avskrivningar –550 –585 –1 100 –1 269 –1 264
Rörelseresultat före avskrivningar 42 –20 23 116 179

Avskrivningar immateriella 
 anläggningstillgångar –25 –21 –44 –42 –45
Avskrivningar materiella anläggningstillgångar –9 –10 –19 –22 –20
Rörelseresultat 9 –51 –39 52 114

Finansnetto –12 –5 –85 –9 –17
Resultat före skatt –3 –56 –124 43 97

Beräknad skatt 0 11 –2 –20 –34
Nettoresultat –3 –45 –126 24 63

Hänförligt till moderbolagets aktieägare –4 –44 –126 24 62
Hänförligt till innehav utan 
bestämmande  inflytande 1 0 0 0 1
Vinst per aktie, kr –0,19 –2,33 –6,61 1,26 3,24

Koncernens balansräkning i sammandrag

Mkr
30 jun 
2017

30 jun 
2016

31 dec 
2016

31 dec 
2015

31 dec 
2014

Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 759 735 767 718 701
Materiella anläggningstillgångar 85 78 83 83 84
Finansiella anläggningstillgångar 62 131 50 108 110
Omsättningstillgångar 443 434 424 427 445
Likvida medel och kortfristiga placeringar 74 111 107 117 157
Summa tillgångar 1 423 1 488 1 431 1 453 1 496

Eget kapital och skulder
Eget kapital hänförligt till moderbolagets 
 aktieägare 391 463 415 521 497
Innehav utan bestämmande inflytande 6 6 6 6 6
Långfristiga skulder 500 535 515 531 504
Kortfristiga skulder 526 484 495 395 489
Summa eget kapital och skulder 1 423 1 488 1 431 1 453 1 496
Därav räntebärande skulder 709 680 689 609 656
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B.7 Utvald historisk 
finansiell 
 information, forts.

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag

Mkr
Jan–jun 

2017
Jan–jun 

2016 2016 2015 2014
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapital 21 0 13 79 116
Förändringar i rörelsekapital –25 –19 –3 6 21
Kassaflöde från den löpande verksamheten –4 –19 9 85 137

Kassaflöde från investeringsverksamheten –42 –34 –75 –80 –60
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 16 69 72 –23 –57
Utbetald utdelning – –24 –24 –24 –24
Periodens kassaflöde –30 –8 –17 –42 –4

Likvida medel och kortfristiga placeringar vid 
årets början 107 117 117 157 148
Kursförändringar likvida medel –3 2 8 2 13
Likvida medel och kortfristiga placeringar 
vid periodens slut 74 111 107 117 157

Utvalda nyckeltal och data per aktie
Jan–jun 

2017
Jan–jun 

2016 2016 2015 2014
Rörelsemarginal2), % 1,5 –9,1 –3,5 3,8 8,1
Vinstmarginal2), % –0,5 –7,9 –11,2 1,7 4,5
Soliditet2), % 27,9 31,5 29,4 36,3 33,6
Eget kapital per aktie2), kr 20,5 24,3 21,8 27,3 26,0
Vinst per aktie1), kr –0,19 –2,33 –6,61 1,26 3,24
Avkastning på eget kapital efter skatt2), % –19,5 –9,7 –26,6 4,6 13,9
Avkastning på sysselsatt kapital2), % 2,1 –3,9 –3,2 4,8 10,3
Avkastning på operativt kapital2), % 3,1 –6,9 –5,8 7,4 17,7
Medelantal anställda 686 723 714 752 760

Nyckeltalen för delårsperioderna januari–juni 2017 respektive 2016 är ej reviderade.
1) IFRSnyckeltal. 
2) Alternativt nyckeltal, ej reviderat.

Definitioner
Avkastning på eget kapital efter skatt
Nettoresultat för de senaste tolv månaderna i förhållande till genomsnittligt eget kapital 
(medelvärde av innevarande rapportperiod och motsvarande post jämförelseperiod tolv 
månader tidigare). 

Avkastning på operativt kapital
Rörelseresultat för de senaste tolv månaderna i förhållande till genomsnittligt operativt kapital 
(medelvärde av innevarande rapportperiod och motsvarande post jämförelseperiod tolv 
månader tidigare). 

Avkastning på sysselsatt kapital
Resultat före skatt plus finansiella kostnader för de senaste tolv månaderna i förhållande till 
genomsnittligt sysselsatt kapital (medelvärde av innevarande rapportperiod och motsvarande 
post jämförelseperiod tolv månader tidigare). 

Eget kapital per aktie
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med antal aktier.

Operativt kapital
Balansomslutning minus likvida medel och kortfristiga placeringar samt räntebärande 
skulder.

Rörelsemarginal
Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning.
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B.7 Utvald historisk 
finansiell 
 information, forts.

Sysselsatt kapital
Eget kapital plus räntebärande skulder.

Soliditet
Eget kapital i förhållande till balansomslutning.

Vinstmarginal
Nettoresultat i förhållande till nettoomsättning.

Vinst per aktie
Nettoresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med antal aktier.

Väsentliga förändringar
Koncernens orderingång steg med 15 procent till 625 mkr (545) under 1 januari till 30 juni 
2017 jämfört med motsvarande period 2016. Nettoomsättningen ökade med fem procent till 
594 mkr (564). Rörelseresultatet uppgick under första halvåret 2017 till 9 mkr (–51). 
Rörelse resultatet under första halvåret 2016 belastades med engångskostnader om 50 mkr.

Koncernens orderingång uppgick 2016 till 1 142 mkr (1 333), med en nettoomsättning 
2016 om 1 122 mkr (1 375). Den lägre orderingången och nettoomsättningen förklaras 
huvudsakligen av det avslutade samarbetet med Mitsubishi Electric. Rörelseresultatet uppgick 
2016 till –39 mkr (52). Resultatet belastades med engångskostnader om 50 mkr (7). Den 
underliggande resultatförsämringen 2016 jämfört med 2015 beror på den lägre 
försäljningsvolymen.

Koncernens orderingång minskade till 1 333 mkr (1 398) under 2015. Koncernens netto-
omsättning minskade 2015 med två procent till 1 375 mkr (1 402). Exklusive avyttringen av 
fordonsverksamheten inom affärsområdet IAS i USA var nettoomsättningen oförändrad. 
Rörelseresultatet uppgick 2015 till 52 mkr (114). I resultatet 2014 ingick en realisationsvinst 
på 33 mkr. Det lägre resultatet 2015 jämfört med 2014 förklaras av den lägre försäljnings-
volymen och negativa valutaeffekter på 22 mkr.

B.8 Utvald 
proformaredovisning

Ej tillämplig. Prospektet innehåller inte proformaredovisning. 

B.9 Resultatprognos eller 
förväntat resultat

Ej tillämplig. Prospektet innehåller inte någon resultatprognos eller beräkning av förväntat 
resultat. 

B.10 Revisions
anmärkning

Ej tillämplig. Revisionsanmärkningar saknas. 

B.11 Otillräckligt 
rörelsekapital

Ej tillämplig. Emittentens rörelsekapital är tillräckligt för de aktuella behoven under den 
kommande tolvmånadersperioden. 
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AVSNITT C – VÄRDEPAPPER

C.1 Värdepapper som 
erbjuds/tas upp till 
handel

Stamaktier i Beijer Electronics Group (ISIN-kod SE0000671711). 

C.2 Denominering Aktierna är denominerade i SEK.
C.3 Antal aktier i 

emittenten
Bolagets registrerade aktiekapital per dagen för detta prospekt uppgår till 6 355 862 kronor, 
fördelat på 19 067 586 stamaktier med ett kvotvärde om 0,33 kronor. Samtliga aktier är fullt 
inbetalda.

C.4 Rättigheter som 
sammanhänger med 
värdepapperna

Varje stamaktie berättigar till en röst och varje röstberättigad får vid bolagsstämma rösta för 
det fulla antalet av honom eller henne ägda och företrädda aktier utan begränsning i rösträt-
ten. Beslutar Bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut nya aktier, tecknings-
optioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt i förhållande till det antal aktier de 
förut äger. Samtliga aktier medför lika rätt till andel i Bolagets vinst och till eventuellt över-
skott vid likvidation. Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman och utbetalas genom 
Euroclear Swedens försorg. Rätt till eventuell utdelning tillkommer den som på den av 
bolagsstämman fastställda avstämningsdagen för utdelning är registrerad som innehavare av 
stamaktier i den av Euroclear Sweden förda aktieboken. 

C.5 Inskränkningar i 
den fria 
överlåtbarheten

Ej tillämplig. Aktierna är inte föremål för inskränkningar i den fria överlåtbarheten. 

C.6 Upptagande till 
handel

De nya aktierna kommer att bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm. 

C.7 Utdelningspolicy Ej tillämplig. Bolagets styrelse har inte antagit någon utdelningspolicy.

AVSNITT D – RISKER

D.1 Huvudsakliga risker 
relaterade till 
 emittenten eller 
branschen

En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det 
viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolaget och 
aktiens framtida utveckling. Nedan sammanfattas de huvudsakliga bransch- och/eller verk-
samhetsrelaterade riskerna.

Konjunkturpåverkan, andra makroekonomiska faktorer och politiska 
förutsättningar
Tillväxten på världsmarknaden för industriell automation och datakommunikation drivs av 
investeringar i nya produkter, digitalisering, fortlöpande effektivisering av produktions-
styrning och logistik samt rationaliseringar av industriella processer och behov av effektivare 
energianvändning. Förändringar i den allmänna konjunkturen och geopolitisk osäkerhet 
påverkar marknaderna för Beijer Electronics Groups produkter. Om de globala ekonomiska 
förutsättningarna eller de ekonomiska förhållandena på viktiga marknader försvagas kan det 
ha en negativ påverkan på Beijer Electronics Groups verksamhet, finansiella ställning och 
resultat. 

Leverantörer och komponenter 
Beijer Electronics Groups marknadsposition är beroende av komponenter för tillverkning 
respektive montering av Bolagets produkter. För att kunna tillverka, montera och leverera 
produkter är Beijer Electronics Group beroende av att externa leverantörer uppfyller överens-
komna krav. En minskad tillgång till komponenter eller kraftigt ökade priser på dessa kan 
komma att försvåra och försena Beijer Electronics Groups möjlighet att tillverka och leverera 
produkter samt påverka Bolagets marginaler negativt och försämra Bolagets konkurrenskraft. 
Allt detta kan innebära minskad försäljning och ökade kostnader, vilket kan komma att ha en 
negativ inverkan på Beijer Electronics Groups verksamhet, finansiella ställning och resultat.



INBJUDAN T ILL TECKNING AV AKTIER I  BEI JER ELECT RONICS GROUP AB8

Sammanfattning

D.1 Huvudsakliga risker 
relaterade till 
 emittenten eller 
branschen, forts.

Kunder och säljkanaler
Beijer Electronics Group är beroende av förmågan att behålla befintliga kunder och lyckas 
ingå avtal med nya kunder. Förlusten av en viktig kund eller om en viktig kund tillfälligt eller 
permanent minskar eller senarelägger sina orders från eller åtaganden gentemot Beijer Elec-
tronics Group, kan ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och 
resultat. Beijer Electronics Group är även beroende av överenskommelser med andra företag 
för distribution av Bolagets produkter och produktkoncept till slutkunder. Minskade intäkter 
hänförliga till dessa avtal och samarbeten skulle kunna ha en negativ effekt på Bolagets verk-
samhet, finansiella ställning och resultat. En del av Beijer Electronics Groups försäljning sker 
till offentligt finansierade verksamheter. Det finns en risk för att köpkraften hos offentligt 
finansierade kunder minskar till följd av politiska beslut, vilket skulle kunna ha en negativ 
påverkan på Beijer Electronics Groups verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Teknik och produktutveckling
Beijer Electronics Groups intjäning och konkurrenskraft är delvis beroende av förmågan att 
utveckla och sälja nya produkter och lösningar. Om Beijer Electronics Group inte lyckas 
utveckla eller sälja de produkter som kommer att efterfrågas av slutkunderna och marknadens 
behov eller om planerade lanseringar försenas kommer Bolagets ställning på marknaden att 
påverkas negativt. Om Beijer Electronics Group inte i tillräcklig grad lyckas följa den 
allmänna tekniska utvecklingen finns det en risk Bolagets produkter inte kan tillgodose mark-
nadens efterfrågan på ny teknik, vilket kan komma att påverka Beijer Electronics Groups 
verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt.

Tillverkning och produktionsstörningar
Beijer Electronics Groups verksamhet utgörs av processer där avbrott eller störningar kan få 
konsekvenser för Bolagets förmåga att fullgöra sina skyldigheter gentemot kunder. Detta kan i 
sin tur medföra att kunder använder andra leverantörer. Det finns därmed en risk att stör-
ningar och skador vid Bolagets produktionsenheter kan komma att påverka Beijer Electronics 
Groups verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt. Vidare är Beijer Electronics 
Group är beroende av samarbeten med andra aktörer för tillverkning av Bolagets produkter. 
Om dessa aktörer inte uppfyller sina åtaganden, eller om avtal sägs upp eller inte förlängs, kan 
Bolaget tvingas byta tillverkare eller leverantörer. Om Beijer Electronics Group framöver 
drabbas av detta, eller om Bolagets befintliga samarbeten avseende tillverkning på annat sätt 
försvåras eller avbryts, kan det komma att negativt påverka Bolagets verksamhet, finansiella 
ställning och resultat.

Reklamationer, produktansvar och garantier 
Beijer Electronics Group är exponerat för reklamationer för den händelse levererade produk-
ter är felaktiga. Det finns alltid en risk att Beijer Electronics Groups kunder kräver att Bolaget 
i egenskap av leverantör ska bära kostnader utöver att ersätta produkten. Beijer Electronics 
Group är även exponerat mot återkallelser, produktansvar, garantianspråk samt ansvar för 
produktfel. Reklamationer, återkallelser och produktansvar kan komma att negativt påverka 
Beijer Electronics Groups verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt.

Bolagsstyrningsrisker
Beijer Electronics Group är föremål för risken att befattningshavare fattar beslut som inte 
överensstämmer med Bolagets strategier, interna riktlinjer och policydokument. Vidare kan 
anställda inom Beijer Electronics Group, liksom dess samarbetspartners, utföra handlingar 
som betraktas som oetiska, är brottsliga eller på annat sätt strider mot tillämpliga lagar och 
regler eller Bolagets interna riktlinjer och policydokument. Om Beijer Electronics Groups 
internkontroll och andra åtgärder syftandes till att lagar, regler, interna riktlinjer och 
 policydokument efterlevs visar sig vara otillräckliga kan Beijer Electronics Groups renommé 
komma att skadas eller Bolaget drabbas av offentligrättsliga sanktioner.
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D.3 Huvudsakliga risker 
relaterade till 
värdepapperna

Nedan sammanfattas de huvudsakliga riskerna relaterade till aktien och nyemissionen. 

Aktierelaterade risker
Eftersom en investering i aktier kan komma att sjunka i värde finns det en risk att investerare 
inte kommer att få tillbaka det satsade kapitalet. Aktiekursen för noterade bolag kan vara 
mycket volatil och dess utveckling är beroende av en rad faktorer, varav en del är bolagsspeci-
fika och andra är knutna till aktiemarknaden som helhet. Varje investeringsbeslut avseende 
aktier bör därför föregås av en noggrann analys. 

Utspädning
Aktieägare som helt eller delvis väljer att inte utnyttja sina teckningsrätter i samband med 
nyemissionen kommer att få sin andel av Bolagets aktiekapital respektive sin röstandel 
utspädd. Även emission av ytterligare värdepapper kan medföra utspädning för befintliga 
aktieägare. Det finns också en risk att eventuella framtida emissioner medför att marknadsvär-
det på aktierna sjunker på kort eller lång sikt.

Framtida utdelning
Utdelning får endast ske om det finns utdelningsbara medel hos Beijer Electronics Group och 
med sådant belopp att det framstår som försvarligt med hänsyn till de krav som verksamhets 
art, omfattning och risker ställer på storleken av eget kapital och Beijer Electronics Groups 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt för ett visst räkenskapsår. Det finns en 
risk att utdelningsbara medel ej kommer att finnas tillgängliga under något enskilt 
räkenskapsår.

Ej säkerställda tecknings och garantiåtaganden
Ett antal större aktieägare har förbundit sig att teckna sammanlagt omkring 44,23 procent av 
den förestående nyemissionen. Återstoden av nyemissionen är garanterad av Stena Sessan 
Investment AB och Svolder AB. Dessa tecknings- och garantiåtaganden är inte säkerställda. 
Följaktligen finns det en risk att en eller flera berörda aktieägare inte kommer att kunna 
uppfylla sina tecknings- och/eller garantiåtaganden, vilket kan inverka negativt på   
Beijer Electronics Groups möjligheter att med framgång genomföra nyemissionen. 
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AVSNITT E – ERBJUDANDE

E.1 Emissionsbelopp och 
emissionskostnader

Nyemissionen kommer att tillföra Beijer Electronics Group cirka 225 mkr före avdrag för 
emissionskostnader. Från emissionsbeloppet kommer avdrag att göras för emissionskostnader 
som beräknas uppgå till cirka 8 mkr (inklusive ersättning till emissionsgaranterna om cirka 
1,25 mkr). 

E.2a Motiv och använd
ning av 
emissionslikviden

Koncernen har under de senaste två åren genomgått en strategisk omställning som lagt grun-
den för en långsiktigt god och lönsam tillväxt och Koncernens styrelse och ledning bedömer 
att en stärkt balansräkning vore fördelaktigt för att ytterligare kunna accelerera det strategiska 
arbetet. Koncernen får därmed ökad trygghet gällande att kunna tillvarata tillväxtmöjligheter 
från rådande marknadstrender inom den så kallade Fjärde industriella revolutionen, som 
bland annat inkluderar Internet of things. Dessutom kommer Koncernen i en större utsträck-
ning att kunna dra nytta av den globala plattformen som Koncernen har etablerat under det 
senaste årtiondet.

Den strategiska omställningen i kombination med fortsatt intensiv produktutveckling, 
har medfört att Beijer Electronics Groups styrelse och ledning bedömer att nuvarande netto-
skuldsättningsnivå skapar begränsningar i Koncernens handlingsutrymme. Mot bakgrund av 
ovan beslutade styrelsen för Beijer Electronics Group den 14 juli 2017 att genomföra en 
nyemission om cirka 225 mkr. Emissionslikviden kommer att stärka Koncernens finansiella 
ställning genom en minskning av nettoskuldsättningen. Den minskade nettoskuldsättning 
som nyemissionen kommer att medföra innebär att Koncernen i större utsträckning kommer 
kunna fokusera på att genomföra tillväxtorienterade initiativ, exempelvis i form av förvärv. 
Beijer Electronics Groups styrelse och ledning anser att en stärkt balansräkning innebär att 
Koncernen kommer att kunna genomföra tilltänkta offensiva investeringar omkring två år 
tidigare än planerat. Dessutom blir Koncernen mindre känslig för tillfälliga svängningar i 
marknad och försäljning.

Nettolikviden från nyemissionen om cirka 217 mkr kommer att användas för att stärka 
Beijer Electronics Groups balansräkning, i första hand genom minskning av skuldsättningen 
om cirka 200–215 mkr för att säkerställa kommersiell flexibilitet och minska finansierings-
kostnaden. Koncernen kommer i andra hand att behålla cirka 2–17 mkr i form av ökad 
 likviditet, för att möjliggöra framtida förvärv.

E.3 Erbjudandets former 
och villkor

Beijer Electronics Groups styrelse beslutade den 14 juli 2017, under förutsättning av bolags-
stämmans godkännande, att öka Bolagets aktiekapital genom en nyemission med företrädes-
rätt för Beijer Electronics Groups aktieägare. Styrelsens beslut om nyemission godkändes vid 
en extra bolagsstämma den 1 september 2017. 

Emissionsbeslutet innebär att Beijer Electronics Groups aktiekapital ökas med högst 
3 177 931 kronor genom utgivande av högst 9 533 793 nya stamaktier. Bolagets aktieägare 
har företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de sedan tidigare 
äger. Avstämningsdag för rätt till deltagande i nyemissionen är den 5 september 2017. De 
som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i Beijer Electronics Group får teckna 
en (1) ny aktie för varje två (2) befintliga aktier i Beijer Electronics Group. I den utsträckning 
nya aktier inte tecknas med företrädesrätt ska dessa tilldelas aktieägare och andra investerare 
som tecknat aktier utan företrädesrätt. Sådan tilldelning ska i första hand ske till dem som 
även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter. Teckning ska ske under perioden från och 
med den 7 september 2017 till och med den 22 september 2017, eller den senare dag som 
bestäms av styrelsen. Teckningskursen har fastställts till 23,60 kronor per aktie.
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E.4 Intressen som har 
betydelse för 
erbjudandet

Beijer Electronics Groups finansiella rådgivare i samband med nyemissionen är Danske Bank. 
Danske Bank (samt närstående företag) har tillhandahållit, och kan i framtiden komma att 
tillhandahålla, olika bank- finansiella, investerings-, kommersiella och andra tjänster åt 
Beijer Electronics Group för vilka de erhållit, respektive kan komma att erhålla, ersättning. 
Danske Bank är dessutom långivare och/eller förmedlare av lån beviljade till Beijer Electronics 
Group.

Aktieägarna Stena Sessan Investment AB, Svolder AB och Fjärde AP-fonden – som till-
sammans innehar cirka 44,23 procent av aktierna och rösterna i Beijer Electronics Group – 
har åtagit sig att teckna nya aktier motsvarande sina respektive pro rata-andelar av nyemissio-
nen. Därutöver har Stena Sessan Investment AB och Svolder AB garanterat teckning av ytter-
ligare aktier motsvarande 55,77 procent av nyemissionen. Nämnda aktieägare har följaktligen 
åtagit sig att teckna respektive garanterat teckning av aktier motsvarande 100 procent av 
nyemissionen. Beijer Electronics Group ska för dessa garantiåtaganden erlägga ersättning om 
en procent av garanterat belopp, totalt cirka 1,25 mkr.

E.5 Säljare av värdepap
perna och lock 
upavtal

De aktieägare som har ingått teckningsåtaganden (se E.4 ovan) har åtagit sig att, till och med 
den dag då nyemissionen slutligt registrerats hos Bolagsverket, inte minska sina innehav. 

E.6 Utspädningseffekt Förutsatt att nyemissionen fulltecknas kommer antalet aktier att öka med totalt 9 533 793 
aktier, vilket motsvarar en ökning om 50 procent. Aktieägare som väljer att inte delta i 
nyemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med cirka 33 procent, men har möjlighet 
att delvis ekonomiskt kompensera sig för denna utspädning genom att sälja sina 
teckningsrätter.

E.7 Kostnader som åläggs 
investeraren

Ej tillämplig. Emittenten ålägger inte investerare några avgifter eller skatter. 
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Verksamhets- och branschrelaterade 
risker
Konjunkturpåverkan, andra makroekonomiska 
faktorer och politiska förutsättningar
Tillväxten på världsmarknaden för industriell automation 
och datakommunikation drivs av investeringar i nya 
produkter, digitalisering, fortlöpande effektivisering av 
produktionsstyrning och logistik samt rationaliseringar av 
industriella processer och behov av effektivare energian-
vändning. Infrastruktur som järnvägar, vägar, tunnlar och 
energidistribution är växande marknadssegment för auto-
mationsapplikationer och industriell datakommunikation. 
Förändringar i den allmänna konjunkturen och geopolitisk 
osäkerhet påverkar marknaderna för Beijer Electronics 
Groups produkter. Ett svagare konjunkturläge, med 
 minskad köpkraft och ökade besparingsbehov hos 
Beijer Electronics Groups kunder, kan därför få negativt 
genomslag på Bolagets verksamhet och resultat.  Beijer 
 Electronics Groups verksamhet är beroende av att dess 
kunder har tillräckliga resurser för att köpa Bolagets 
produkter. Kunderna kan i framtiden minska eller senare-
lägga sina inköp av Beijer Electronics Groups produkter på 
grund av t.ex. svårigheter att få krediter eller ekonomisk 
instabilitet på marknaden i allmänhet. Vidare skulle föränd-
ringar i det politiska läget i en region eller ett land, eller 
politiska beslut som påverkar en bransch eller ett land, också 
kunna få en inverkan på försäljningen av Bolagets produk-
ter. Till dessa hör politiska händelser på senare tid som har 
medfört osäkerhet när det t.ex. gäller framtida ekonomisk 

politik och handelspolitik i EU och USA. Om de globala 
ekonomiska förutsättningarna eller de ekonomiska förhål-
landena på viktiga marknader försvagas kan det ha en 
 negativ påverkan på Beijer Electronics Groups verksamhet, 
finansiella ställning och resultat. 

Leverantörer och komponenter 
Beijer Electronics Groups marknadsposition är beroende av 
komponenter för tillverkning respektive montering av 
 Bolagets produkter. För att kunna tillverka, montera och 
leverera produkter är Beijer Electronics Group beroende av 
att externa leverantörer uppfyller överenskomna krav vad 
gäller exempelvis mängd, kvalitet och leveranstider. Felak-
tiga, försenade eller uteblivna leveranser från leverantörer, 
liksom generell komponentbrist, kan innebära att Bolagets 
leveranser i sin tur försenas, måste avbrytas eller blir brist-
fälliga. Om Beijer Electronics Group tvingas vända sig till 
alternativa leverantörer kan det medföra betydande kostna-
der samt förseningar och övergångsproblem. Det finns även 
en risk att antalet alternativa leverantörer kan vara begrän-
sat. Därutöver finns det en risk att Beijer Electronics Group 
vid sin kontroll av Bolagets leverantörer inte upptäcker att 
leverantörernas verksamhet bedrivs på ett ohållbart och 
oansvarsfullt sätt. Beijer Electronics Group är därför även 
utsatt för risken att leverantörer agerar på ett sätt som kan 
skada Bolagets rykte och varumärke. Vid inköp av 
 komponenter förekommer normalt en viss förskjutning 
mellan justering av inpris och utpris beroende på ingångna 
avtal på inköps- och kundsidan. Det finns en risk att 

Riskfaktorer

En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att 
noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolaget och aktiens framtida 
utveckling. Nedan beskrivs riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Beijer Electronics Group, 
utan särskild rangordning. Det gäller risker både vad avser omständigheter som är hänförliga till 
Beijer Electronics Group och/eller branschen och sådana som är av mer generell karaktär samt risker 
förenade med aktien och nyemissionen. Vissa risker ligger utanför Bolagets kontroll. Redovisningen 
nedan gör inte anspråk på att vara fullständig och samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte 
 förutses eller beskrivas i detalj, varför en samlad utvärdering även måste innefatta övrig information i 
prospektet samt en allmän omvärldsbedömning. Nedanstående risker och osäkerhetsfaktorer kan ha 
en väsentligt negativ inverkan på Beijer Electronics Groups verksamhet, finansiella ställning och/eller 
resultat. De kan även medföra att aktierna i Beijer Electronics Group minskar i värde, vilket skulle kunna 
leda till att aktieägare i Beijer Electronics Group förlorar hela eller delar av sitt investerade kapital. 
Ytterligare faktorer som för närvarande inte är kända för Beijer Electronics Group, eller som för närva-
rande inte bedöms utgöra risker, kan också komma att ha motsvarande negativ påverkan.
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Beijer  Electronics Group inte kan kompensera stigande 
priser på komponenter genom prishöjningar på sina 
produkter. Vidare kan en minskad tillgång till komponenter 
eller  kraftigt ökade priser på dessa också komma att försvåra 
och försena Beijer Electronics Groups möjlighet att tillverka 
och leverera produkter samt påverka Bolagets marginaler 
negativt och försämra Bolagets konkurrenskraft. Allt detta 
kan innebära minskad försäljning och ökade kostnader, 
vilket kan komma att ha en negativ inverkan på Beijer 
 Electronics Groups verksamhet, finansiella ställning och 
resultat.

Kunder och säljkanaler
För att Beijer Electronics Group ska behålla sin nuvarande 
position samt utöka sin verksamhet är Bolaget beroende av 
förmågan att behålla befintliga kunder och lyckas ingå avtal 
med nya kunder. Bolagets förmåga att göra detta kan bero 
på ett antal faktorer, som graden av kundnöjdhet, produk-
ternas prestanda, teknologi och effektivitet, Bolaget 
 prissättning, konkurrenters produkter och prissättning, 
försäljnings- och marknadsföringsåtgärder samt globala 
ekonomiska förhållanden. Förlusten av en viktig kund eller 
om en viktig kund tillfälligt eller permanent minskar eller 
senarelägger sina orders från eller åtaganden gentemot Beijer 
Electronics Group, kan ha en negativ inverkan på Bolagets 
verksamhet, finansiella ställning och resultat. 

Beijer Electronics Group är beroende av överenskom-
melser med andra företag för distribution av Bolagets 
produkter och produktkoncept till slutkunder. Beijer 
 Electronics Group har avtal och samarbeten med ett antal 
systemintegratörer, maskinbyggare/OEMs, brand label-
kunder, distributörer, licenstagare och andra partners och 
förväntar sig att en inte obetydlig andel av intäkterna under 
överskådlig tid kommer att bestå i försäljningsintäkter från 
dessa kunder. Beijer Electronics Group kan inte helt styra 
kundens eller partners val av t.ex. lanseringstakt eller försälj-
ningsaktiviteter gentemot slutkundsmarknaden och det 
finns därför en risk att dessa inte är framgångsrika på sina 
respektive marknader och att dessa avtal inte genererar 
intäkter på nivåer som motsvarar de historiska nivåerna. Det 
finns vidare en risk att befintliga avtal och samarbeten sägs 
upp eller att det sker andra negativa förändringar i befintliga 
överenskommelser, liksom en risk att Bolaget inte kommer 
att kunna ingå nya avtal eller samarbeten på kommersiellt 
intressanta villkor. Sammanfattningsvis skulle minskade 
intäkter hänförliga till dessa avtal och samarbeten kunna ha 
en negativ effekt på Bolagets verksamhet, finansiella ställ-
ning och resultat.

En del av Beijer Electronics Groups försäljning sker till 
offentligt finansierade verksamheter. Det finns en risk för 

att köpkraften hos offentligt finansierade kunder minskar 
till följd av politiska beslut. Det finns även en risk för att 
sådana kunder beslutar att minska nuvarande eller framtida 
investeringar i infrastrukturprojekt eller inom andra områ-
den inom vilka Bolaget erbjuder produkter. Det finns 
därutöver en risk för att dessa kunder ändrar de metoder 
genom vilka kunderna upphandlar produkter inom de 
områden Bolaget konkurrerar. Allt detta skulle kunna 
 innebära att Bolaget inte kan bibehålla den nuvarande nivån 
av arbete för offentliga kunder, vilket skulle kunna ha en 
negativ påverkan på Beijer Electronics Groups verksamhet, 
finansiella ställning och resultat.

Teknik och produktutveckling
Beijer Electronics Groups intjäning och konkurrenskraft är 
delvis beroende av förmågan att utveckla och sälja nya 
produkter och lösningar. En viktig del av Beijer Electronics 
Groups strategi är därför att utveckla och marknadsföra nya 
produkter inom de områden som Bolaget bedömer som 
viktiga för fortsatt tillväxt och för att bevaka marknads-
andelar. Vid utveckling och marknadsföring av nya produk-
ter finns en risk att lanseringen eller kommersialiseringen av 
dessa misslyckas av något skäl eller försenas, liksom en risk 
att Beijer Electronics Group inte kan attrahera den kompe-
tens som därvid erfordras. Om Beijer Electronics Group 
inte lyckas utveckla eller sälja de produkter som kommer att 
efterfrågas av slutkunderna och marknadens behov eller om 
planerade lanseringar försenas kommer Bolagets ställning på 
marknaden att påverkas negativt. 

Beijer Electronics Group är verksamt på marknader som 
drivs av den allmänna tekniska utvecklingen och måste 
därför följa denna utveckling för att Bolagets produkter ska 
tillgodose efterfrågan på marknaden. Om Beijer Electronics 
Group inte i tillräcklig grad lyckas följa utvecklingen finns 
det en risk Bolagets produkter inte kan tillgodose markna-
dens efterfrågan på ny teknik och att Bolaget därmed inte 
kan bibehålla eller ta nya marknadsandelar för vissa 
produktområden, vilket kan komma att påverka Beijer 
 Electronics Groups verksamhet, finansiella ställning och 
resultat negativt.

Tillverkning och produktionsstörningar
Beijer Electronics Groups verksamhet utgörs av processer 
där avbrott eller störningar, till följd av t.ex. brand, maskin-
haveri, störningar i Bolagets IT-system, konflikt med arbets-
tagarorganisationer, väderförhållanden eller naturkatastrofer 
kan få konsekvenser för Bolagets förmåga att fullgöra sina 
skyldigheter gentemot kunder. Detta, liksom en förväntad 
risk för detta, kan i sin tur medföra att kunder använder 
andra leverantörer. Beijer Electronics Groups tillverkning är 
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främst centraliserad till två produktionsenheter (Stora 
Sundby i Sverige och en av anläggningarna i Taipei i 
Taiwan) vid vilka Bolaget tillverkar unika produkter, vilket 
innebär att produktionen vid en störning inte enkelt kan 
flyttas till en annan tillfällig anläggning. Det finns därmed 
en risk att störningar och skador vid dessa anläggningar kan 
komma att påverka Beijer Electronics Groups verksamhet, 
finansiella ställning och resultat negativt. 

Beijer Electronics Group är beroende av samarbeten 
med andra aktörer för tillverkning av Bolagets produkter. 
Beijer Electronics Group har idag samarbeten med ett antal 
tillverkare och leverantörer, och om dessa inte uppfyller sina 
åtaganden avseende bl.a. kvalitet, volymer och leveranstid, 
eller om avtal sägs upp eller inte förlängs, kan Bolaget 
tvingas byta tillverkare eller leverantörer, något som kan vara 
både tids- och kostnadskrävande. Om Beijer Electronics 
Group framöver drabbas av detta, eller om Bolagets befint-
liga samarbeten avseende tillverkning på annat sätt försvåras 
eller avbryts, kan det komma att negativt påverka Bolagets 
verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Konkurrens
Beijer Electronics Group är verksamt på marknader som är 
utsatta för konkurrens. Beijer Electronics Group konkurre-
rar med såväl mindre lokala aktörer som större internatio-
nella bolag. Vissa av Beijer Electronics Groups nuvarande 
eller framtida konkurrenter kan ha större resurser eller lägre 
produktionskostnader än Bolaget och därigenom ta mark-
nadsandelar på bekostnad av Bolaget. Omfattande och 
framgångsrik produktutveckling från konkurrenters sida 
kan medföra risker i form av försämrad försäljning för Beijer 
Electronics Group, liksom att Bolaget i framtiden måste 
investera större resurser i den egna produktutvecklingen. 
Vidare kan företag som för närvarande arbetar med närlig-
gande områden bestämma sig för att etablera sig inom 
Beijer Electronics Groups verksamhetsområden. Beijer 
 Electronics Group kan därigenom tvingas göra kostnads-
krävande omstruktureringar eller prissänkningar för att 
anpassa sig till den nya konkurrenssituationen, vilket kan ha 
en negativ inverkan på Koncernens verksamhet, finansiella 
ställning och resultat. 

Reklamationer, produktansvar och garantier 
Beijer Electronics Group är exponerat för reklamationer för 
den händelse levererade produkter är felaktiga. I dessa fall är 
Beijer Electronics Group typiskt sett skyldigt att åtgärda 
eller ersätta de defekta produkterna. Det finns alltid en risk 
att Beijer Electronics Groups kunder kräver att Bolaget i 
egenskap av leverantör ska bära kostnader utöver att ersätta 
produkten, inklusive kostnader för demontering, montering 
och andra kringkostnader för slutkund. Beijer Electronics 

Group är även exponerat mot återkallelser, produktansvar, 
garantianspråk samt ansvar för produktfel om dess produk-
ter orsakar skada på person eller egendom, t.ex. om en 
produkt på grund av felaktig konstruktion respektive 
 installation orsakar skada, eller om levererade produkter är 
behäftade med fel. Reklamationer, återkallelser och 
 produktansvar kan komma att påverka Beijer Electronics 
Groups verksamhet, finansiella ställning och resultat 
 negativt om Bolagets försäkringsskydd visar sig otillräckligt. 
Det finns även en risk att avsättningar som gjorts i den 
löpande förvaltningen för garanti åtaganden eller avhjäl-
pande av felaktiga produkter visar sig vara otillräckliga. Det 
skulle kunna komma att ha en negativ inverkan på Beijer 
 Electronics Groups verksamhet, finansiella ställning och 
resultat. 

Renommérisk
Beijer Electronics Group förlitar sig på sitt anseende och 
sina varumärken i relationen med kunder, leverantörer och 
andra. Om Beijer Electronics Group inte förmår att aktivt 
vårda sitt anseende och sina varumärken kan det ha en 
 negativ inverkan på Bolagets verksamhet och lönsamhet. 
Beijer Electronics Groups anseende och varumärken kan 
påverkas av t.ex. tillbud rörande ett särskilt projekt, på 
någon av Bolagets anläggningar eller hos en kund. Varje 
skada på Beijer Electronics Groups anseende och varumär-
ken på grund av tvister, produktansvars- eller garantian-
språk,  tillbud och olyckor, överträdelser av lagstiftning eller 
 förordningar, bristande förmåga att hålla avtalade tidsfrister 
eller att uppfylla specifika prestationskrav, eller på grund av 
andra orsaker kan ha en negativ inverkan på Beijer 
 Electronics Groups förmåga att erhålla nya projekt eller 
uppdrag från kunder samt på Bolagets verksamhet, finan-
siella ställning och resultat. 

Humankapitalrisk
Beijer Electronics Groups förmåga att bedriva och expan-
dera sin verksamhet och tillhandahålla högkvalitativa 
produkter beror i stor utsträckning på insatser från Bolagets 
ledning och nyckelpersoner. Förlust av nyckelpersoner eller 
andra anställda som besitter särskild kunskap eller som har 
relationer med kunder på de marknader som Beijer 
 Electronics Group är verksamt kan ha en negativ inverkan 
på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. 
Beijer Electronics Groups framgång beror också till stor del 
på Bolagets förmåga att attrahera, behålla och motivera 
 kvalificerade arbetare inom hela organisationen. Om Beijer 
Electronics Group inte kan attrahera, behålla och motivera 
kvalificerade medarbetare på alla nivåer kan det ha en nega-
tiv inverkan på dess verksamhet, finansiella ställning och 
resultat. 
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Förvärv och integration samt omstrukturering
En del av Beijer Electronics Groups strategi är att överväga 
joint ventures, strategiska affärsrelationer och förvärv. 
Möjligheten att växa genom förvärv är beroende av Bolagets 
förmåga att identifiera lämpliga förvärvsobjekt, genomföra 
erforderliga undersökningar, förhandla förvärven på för 
Beijer Electronics Group gynnsamma villkor samt fullborda 
förvärven och integrera dem framgångsrikt i Koncernen. 
Det finns en risk att Bolaget inte kan hitta lämpliga 
förvärvsobjekt eller att det inte är möjligt att genomföra 
förvärv på för Beijer Electronics Group gynnsamma villkor, 
något som kan inverka negativt på Bolagets framtida till-
växtmöjligheter. Om förvärv inte ger upphov till förväntade 
synergieffekter eller om integrationen av förvärvad verksam-
het inte kan genomföras på ett framgångsrikt sätt kan det 
medföra negativ inverkan på Beijer Electronics Groups 
verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Beijer Electronics Group har tidigare genomfört ett 
antal strukturella förändringar, däribland ett struktur- och 
åtgärdsprogram i slutet av januari 2016. Bolaget kan i fram-
tiden komma att vidta ytterligare sådana åtgärder. Koncer-
nen har även expanderat både geografiskt och inom nya 
produktkategorier. Framtida strukturella förändringar, 
 kostnadsbesparings- och effektivitetsåtgärder och expansio-
ner kan belasta Beijer Electronics Group relationer till 
anställda, leverantörer, kunder och andra berörda parter. 
Vidare finns en risk att sådana förändringar och åtgärder 
inte kommer att medföra förväntade fördelar vad avser 
 kostnadsbesparingar och effektivitet eller ökad produktions-
kapacitet, tillväxt och lönsamhet. Ett misslyckat genomför-
ande av sådana åtgärder kan ha en negativ inverkan på 
Beijer Electronics Groups verksamhet, finansiella ställning 
och resultat. 

Bolagsstyrningsrisker
Beijer Electronics Group är föremål för risken att befatt-
ningshavare fattar beslut som inte överensstämmer med 
Bolagets strategier, interna riktlinjer och policydokument. 
Vidare kan anställda inom Beijer Electronics Group och 
andra personer som är närstående till Beijer Electronics 
Group, liksom dess samarbetspartners, utföra handlingar 
som betraktas som oetiska, är brottsliga (t.ex. brott mot 
tillämplig korruptions- och mutlagstiftning) eller på annat 
sätt strider mot tillämpliga lagar och regler eller Bolagets 
interna riktlinjer och policydokument. Om Beijer 
 Electronics Groups internkontroll och andra åtgärder 
syftandes till att lagar, regler, interna riktlinjer och policy-
dokument efterlevs visar sig vara otillräckliga kan Beijer 
Electronics Groups renommé komma att skadas eller 
 Bolaget drabbas av offentligrättsliga sanktioner, vilket kan 

leda till att dess verksamhet, finansiella ställning och resultat 
påverkas negativt.

Lagstiftning och reglering samt förändringar i 
redovisningsregler 
Beijer Electronics Group verkar på marknader som är före-
mål för omfattande reglering avseende bl.a. produktsäker-
het. Förändringar i lagstiftning och regleringar, liksom 
 striktare myndighetspraxis, kan innebära högre krav och 
ändrade villkor samt kräva ytterligare investeringar och leda 
till ökade kostnader och andra åtaganden för Beijer 
 Electronics Group. Lagar och annan reglering i de jurisdik-
tioner där Bolaget är verksamt kan också begränsa de sätt på 
vilka utdelning eller annan överföring av medel till andra 
koncernbolag för göras. Anpassningar av Beijer Electronics 
Groups verksamhet för att uppfylla tillämpliga lagar och 
annan reglering kan medföra kostnader som kan inverka 
negativt på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och 
resultat. Vidare finns en risk att nya eller ändrade lagar eller 
regler, vilka kan vara svåra att förutse och behöva uppfyllas 
med kort varsel, kan få en negativ inverkan på Beijer 
 Electronics Groups verksamhet, finansiella ställning och 
resultat.

Bolaget påverkas även av de redovisningsregler som är 
tillämpliga i de jurisdiktioner inom vilka Bolaget är verk-
samt, t.ex. IFRS. Beijer Electronics Groups redovisning, 
finansiella rapportering samt internkontroll kan i framtiden 
komma att påverkas av förändringar i redovisningsregler 
eller i tillämpningen och tolkningen av sådana regler. Detta 
kan påverka Koncernens redovisade resultat, balansräkning 
och eget kapital, vilket skulle kunna få en negativ inverkan 
på Beijer Electronics Groups finansiella ställning och 
resultat. 

Immateriella rättigheter
Beijer Electronics Group innehar ett antal patent, varumär-
ken och andra immateriella rättigheter samt kan komma att 
förvärva såväl som utveckla egna och gemensamma immate-
riella rättigheter framgent. Det finns en risk att Beijer 
 Electronics Group inte kommer att kunna vidmakthålla 
beviljade immateriella rättigheter eller att framtida registre-
ringsansökningar inte beviljas. Om Beijer Electronics 
Groups inte lyckas skydda och vidmakthålla sina immate-
riella rättigheter kan det påverka Koncernens verksamhet, 
finansiella ställning och resultat negativt. Beijer Electronics 
Group är vidare beroende av know-how i sin verksamhet. 
Det finns en risk att Bolagets konkurrenter utvecklar 
motsvarande know-how eller att Beijer Electronics Groups 
inte lyckas skydda sitt kunnande på ett effektivt sätt. Vidare 
föreligger en risk att Beijer Electronics Groups gör sig 



INBJUDAN T ILL TECKNING AV AKTIER I  BEI JER ELECT RONICS GROUP AB16

Riskfaktorer

 skyldigt till eller påstås ha gjort sig skyldigt till intrång i 
andras immateriella rättigheter, vilket kan medföra kostna-
der för att antingen gå i svaromål eller förlika en tvist 
avseende intrång. Om Beijer Electronics Group anses ha 
gjort intrång i annans immateriella rättigheter kan det 
uppstå krav på att Bolaget ska utveckla alternativt eller köpa 
licenser. Om dessa risker skulle materialiseras skulle det 
kunna ha en negativ påverkan på Beijer Electronics Groups 
verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Miljörisker
Beijer Electronics Groups verksamhet påverkar den yttre 
miljön huvudsakligen genom utsläpp vid transporter av 
insatsvaror från leverantörer till produktionsanläggningar 
och från produktionsanläggningar till kund, samt genom 
produkternas innehåll av miljöbelastande ämnen och 
produkternas förpackningar. Vidare finns det en risk att det 
förekommer markföroreningar där Bolagets verksamhet 
från tid till annan bedrivits. Förändringar i lagstiftning eller 
myndighetsregleringar som innebär nya eller strängare krav 
eller ändrade villkor avseende hälsa, säkerhet och miljö, 
liksom en utveckling mot striktare myndighetstillämpning 
av lagar och regleringar, kan kräva ytterligare investeringar 
och leda till ökade kostnader och andra åtaganden för den 
verksamhet inom Koncernen som är föremål för nämnda 
regleringar. Om Beijer Electronics Group inte lyckas möta 
sådana förändringar på ett kostnadseffektivt sätt eller 
upprätthålla nödvändiga tillstånd kan Koncernens verksam-
het, finansiella ställning och resultat påverkas negativt. 

Skatterisker
Beijer Electronics Group bedriver verksamhet i flera länder. 
Verksamheten, inklusive genomförandet av transaktioner 
mellan koncernbolag, är föremål för skattelagstiftning, 
beskattningsavtal, andra skatteregler och relevanta skatte-
myndigheters krav. Bolag i Koncernen kan i framtiden bli 
föremål för skatterevision. Skattemyndigheterna i de 
berörda länderna kan därvid komma att göra bedömningar 
och fatta beslut som avviker från Bolagets uppfattning eller 
tolkning av tillämpliga lagar, avtal och andra regler. Dessa 
beslut eller förändringar, vilka kan ha retroaktiv verkan, kan 
medföra negativ inverkan på Beijer Electronics Groups 
verksamhet, finansiella ställning och resultat. Nuvarande 
eller framtida skatterevisioner eller andra åtgärder av till-
syns- och skattemyndigheter kan leda till ökad skattskyldig-
het, vilket kan leda till en ökning av Beijer Electronics 
Groups skattebörda. Sådana åtgärder kan även påverka 
Koncernens totala skatteeffektivitet och kan leda till att 
betydande ytterligare skatter behöver betalas. Varje sådan 
ytterligare skatteexponering kan ha en negativ inverkan på 
Beijer Electronics Groups finansiella ställning och resultat. 

Tvister och rättsliga förfaranden
Beijer Electronics Group kan från tid till annan bli föremål 
för rättsprocesser relaterade till den löpande verksamheten. 
Sådana rättsprocesser innefattar typiskt skett anspråk 
avseende avtalsfrågor, garantianspråk, påstådda fel i leveran-
sen av varor, immaterialrättsfrågor och anställningsärenden. 
Tvister och anspråk kan vara tidskrävande, störa den 
löpande verksamheten, avse betydande belopp eller princi-
piellt viktiga frågor samt medföra betydande kostnader och 
därmed inverka negativt på Bolagets verksamhet, finansiella 
ställning och resultat.

Försäkringar
Försäkringsrisken avser de kostnader som Beijer Electronics 
Group kan drabbas av på grund av ett otillräckligt försäk-
ringsskydd. Det finns en risk att omfattningen på Beijer 
Electronics Groups försäkringsskydd visar sig vara otillräck-
ligt. Om detta är fallet kan det komma ha en negativ inver-
kan på Beijer Electronics Groups verksamhet, finansiella 
ställning och resultat. 

ITrisker och personuppgiftshantering
Beijer Electronics Groups verksamhet är beroende av att 
Bolagets anställda har regelbunden och oavbruten tillgång 
till IT-baserade verktyg, system och kommunikations-
plattformar. Sådana system kan störas av bl.a. mjukvarufel, 
datavirus, dataintrång, sabotage och fysiska skador. Det 
finns en risk att IT-avbrott eller andra problem med 
IT-system, beroende på deras längd, omfattning och svårig-
hetsgrad, kan inverka negativt på Beijer Electronics Groups 
verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Beijer Electronics Groups möjlighet att samla in, dela 
och på annat sätt behandla personuppgifter regleras av 
personuppgiftslagar, sekretesskrav och andra regulatoriska 
restriktioner. Det finns en risk att Beijer Electronics Group 
säkerhetsrutiner avseende personuppgifter bedöms stå i strid 
med tillämpliga lagar eller avtal samt att IT- och systemav-
brott eller defekter kan leda till förlust av personuppgifter. 
Om det bedöms att Beijer Electronics Groups policyer, 
processer eller system inte uppfyller, eller tidigare inte 
uppfyllt, tillämpliga lagar och regler för behandling av 
personuppgifter, eller om Beijer Electronics Group miss-
lyckas med att hantera personuppgifter i enlighet med 
tillämpliga lagar och regler, kan det leda till sanktioner, 
avtalsbrott och/eller skada Bolagets anseende, vilket i sin tur 
kan ha en negativ inverkan på Beijer Electronics Groups 
verksamhet, finansiella ställning och resultat. 
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Finansierings och likviditetsrisker
Med finansierings- och likviditetsrisk avses risken att refi-
nansiering av förfallande lån försvåras eller blir kostsam, att 
finansiella åtaganden (s.k. financial covenants) i kredit- och 
låneavtal inte kan uppfyllas samt att betalningsförpliktelser 
inte kan uppfyllas till följd av otillräcklig likviditet eller 
svårigheter att erhålla extern finansiering. Det finns en risk 
att Beijer Electronics Group kan komma att behöva ytter-
ligare finansiering t.ex. för att skapa tillväxt i Koncernens 
verksamhet både organiskt och genom förvärv. Tillgången 
till ytterligare finansiering påverkas av ett antal faktorer, 
bl.a. marknadsförhållanden, allmän tillgång till lånefinan-
siering, såväl som Beijer Electronics Groups kreditvärdighet 
och kreditkapacitet. Störningar och osäkerheter på kapital- 
och kreditmarknaden kan också begränsa tillgången till det 
kapital som behövs för att bedriva verksamheten. Bolagets 
kreditfacilitetsavtal innehåller finansiella åtaganden 
avseende bl.a. Koncernens skuldsättningsgrad. Om detta 
och andra finansiella åtaganden inte uppfylls kan kreditfaci-
litetsavtalet helt eller delvis förfalla till omedelbar betalning. 
Händelser som involverar någon dessa ovan beskrivna risker 
kan ha en negativ inverkan på Beijer Electronics Groups 
verksamhet, finansiella ställning och resultat. 

Ränterisker
Med ränterisk avses hur förändringar i marknadsräntorna 
påverkar kassaflödet och resultatet i Koncernen samt värdet 
på finansiella instrument. Koncernens ränterisk uppstår 
genom dess upplåning, där Beijer Electronics finansnetto 
och resultat påverkas av fluktuationer i räntenivåerna. 
Räntor fluktuerar på basis av ett flertal faktorer som ligger 
utanför Beijer Electronics Groups kontroll, bl.a. makro-
ekonomisk politik. Räntehöjningar skulle öka Koncernens 
räntekostnader, vilket skulle ha en negativ inverkan på 
Beijer Electronics Groups verksamhet, finansiella ställning 
och resultat. Om Beijer Electronics Groups åtgärder för att 
möta ränterisker inte är tillräckliga kan det inverka negativt 
på Beijer Electronics Groups verksamhet, finansiella ställ-
ning och resultat. 

Kreditrisker
Koncernen är exponerad mot kreditrisker i kundfordringar. 
Med kreditrisk avses risken att Beijer Electronics Groups 
motparter inte kan uppfylla sina betalningsåtaganden och 
därigenom skapar en förlust för Koncernen. Kreditrisken är 
relaterad till avtalspartens kreditvärdighet och kräver en 
bedömning huruvida denna kan fullfölja sina åtaganden. 
Om Beijer Electronics Groups åtgärder för att möta kredit-

risker inte är tillräckliga kan detta få en negativ effekt på 
Beijer Electronics Groups verksamhet, finansiella ställning 
och resultat. 

Valutarisker
Koncernen verkar internationellt och utsätts för olika typer 
av valutarisker. Den främsta exponeringen avser inköp och 
försäljning i utländska valutor, där valutarisken kan bestå 
dels av fluktuationer i valutan på det finansiella instrumen-
tet, kund- eller leverantörsfakturan, dels i förväntade eller 
kontrakterade betalningsflöden (transaktionsexponering). 
Valutafluktuationer återfinns också i omräkningen av 
utländska dotterföretags tillgångar och skulder till moder-
bolagets funktionella valuta (omräkningsexponering). 
Koncernen valutasäkrar inte betalningsflöden eller 
 exponeringen i utländska dotterbolag. De största inköps-
valutorna för Koncernen är USD, EUR och SEK. De största 
faktureringsvalutorna är EUR, USD, SEK och GBP. Om 
Beijer Electronics Groups åtgärder för att möta valuta  risker 
inte är tillräckliga kan det ha en inverkan på Beijer 
 Electronics Groups verksamhet, finansiella ställning och 
resultat. Valutakursförändringar kan även påverka Beijer 
Electronics Groups konkurrenskraft och kundernas efter-
frågan. Samtliga förändringar som har en inverkan på dessa 
risker skulle kunna ha en inverkan på Beijer Electronics 
Groups verksamhet, finansiella ställning och resultat. 

Goodwill
Beijer Electronics Groups immateriella anläggningstill-
gångar utgörs till stor del av goodwill. Goodwill represente-
rar skillnaden mellan anskaffningsvärdet för rörelseförvärv 
och det verkliga värdet av förvärvade tillgångar, övertagna 
skulder samt eventuella förpliktelser. Om Beijer Electronics 
Groups värdering av den förvärvade verksamheten skulle 
visa sig felaktig behöver Koncernen skriva ned goodwillvär-
det, vilket kan ha en negativ inverkan på Beijer Electronics 
Groups verksamhet, finansiella ställning och resultat. Good-
will testas årligen för nedskrivningsbehov. Vid testning av 
nedskrivningsbehov jämförs redovisat värde med beräknat 
återvinningsvärde. Om det redovisade värdet överstiger åter-
vinningsvärdet görs en nedskrivning. Om framtida leder till 
nedskrivningar kan detta ha en negativ inverkan på Beijer 
Electronics Groups verksamhet, finansiella ställning och 
resultat.
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Riskfaktorer

Pensioner
Inom Beijer Electronics Group finns det förmånsbestämda 
pensionsplaner med exponeringar som till övervägande del 
är ofonderade. Pensionsförpliktelsernas nuvärde är beroende 
av ett antal faktorer som fastställs på aktuariell basis med 
hjälp av ett antal antaganden. I de antaganden som använts 
vid fastställande av nettokostnad (intäkt) för pensioner 
ingår bl.a. diskonteringsräntan. Varje förändring i dessa 
antaganden kommer att inverka på pensionsförpliktelsernas 
redovisade värde. Om pensionstillgångarnas värde skulle 
minska eller om andra aktuariella antaganden skulle göras 
skulle de kunna leda till ökade pensionsförpliktelser. En 
nedgång i räntenivåer eller marknadsvärdet på de värde-
papper som omfattas av planen, en längre förväntad livs-
längd för deltagarna i pensionsplanerna, en förändring av 
diskonteringsräntan, en förändring av den investerings-
strategi som används av pensionsplanernas förvaltare eller 
vissa andra förändringar kan inverka negativt på pensions-
planerna samt påverka nivån och tidpunkten för nödvän-
diga avsättningar och premieinbetalningar, och därmed öka 
Beijer Electronics Groups pensionsutgifter och minska dess 
lönsamhet. Eventuella underskott i finansieringsförpliktel-
serna för förmånsbestämda pensionsplaner kan komma att 
överskrida de reserver som har skapats för dessa förpliktelser 
och kräva ytterligare finansiering.

Risker relaterade till aktien och 
nyemissionen
Aktierelaterade risker
Eftersom en investering i aktier kan komma att sjunka i 
värde finns det en risk att investerare inte kommer att få till-
baka det satsade kapitalet. Aktiekursen för noterade bolag 
kan vara mycket volatil och dess utveckling är beroende av 
en rad faktorer, varav en del är bolagsspecifika och andra är 
knutna till aktiemarknaden som helhet. Aktiekursen kan 
t.ex. påverkas av utbud och efterfrågan, variationer i faktiska 
eller prognostiserade resultat, förändringar i resultatprogno-
ser, oförmåga att nå analytikernas vinstförväntningar, 
förändringar i allmänna ekonomiska förhållanden, föränd-
ringar av regulatoriska förhållanden och andra faktorer. Det 
är omöjligt för ett enskilt bolag att kontrollera alla de fakto-
rer som kan komma att påverka dess aktiekurs, varför varje 
investeringsbeslut avseende aktier bör föregås av en 
noggrann analys. 

Handel i teckningsrätter och BTA
Den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare 
i Bolaget erhåller teckningsrätter i relation till sitt befintliga 
aktieinnehav. Teckningsrätterna förväntas ha ett ekonomiskt 
värde som endast kan komma innehavaren till del om denne 
antingen utnyttjar dem för teckning av nya aktier senast den 
22 september 2017 eller säljer dem senast den 20 september 
2017. Efter den 22 september 2017 kommer, utan avise-
ring, outnyttjade teckningsrätter att bokas bort från inneha-
varens VP-konto, varvid innehavaren går miste om det 
förväntade ekonomiska värdet för teckningsrätterna. Både 
teckningsrätter och de BTA som, efter erlagd betalning, 
bokas in på VP-konto tillhörande dem som tecknat nya 
aktier kommer att vara föremål för tidsbegränsad handel på 
Nasdaq Stockholm. Handeln i dessa instrument kan 
komma att vara begränsad, vilket kan medföra problem för 
enskilda innehavare att avyttra sina teckningsrätter och/eller 
BTA. En begränsad likviditet kan också komma att förstärka 
fluktuationerna i marknadspriset för teckningsrätter och/
eller BTA. Prisbilden för dessa instrument kan därmed vara 
inkorrekt eller missvisande.

Utspädning
Aktieägare som helt eller delvis väljer att inte utnyttja sina 
teckningsrätter i samband med nyemissionen kommer att få 
sin andel av Bolagets aktiekapital respektive sin röstandel 
utspädd. Även framöver kan Beijer Electronics Group 
komma att behöva anskaffa ytterligare kapital för att finan-
siera sin verksamhet genom att emittera nya aktier eller 
andra värdepapper. Emission av ytterligare värdepapper kan 
medföra utspädning för befintliga aktieägare om en emis-
sion genomförs med avvikelse från aktieägarnas företrädes-
rätt eller om en aktieägare väljer att inte utnyttja sin företrä-
desrätt. Det finns också en risk att eventuella framtida emis-
sioner medför att marknadsvärdet på aktierna sjunker på 
kort eller lång sikt.
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Riskfaktorer

Framtida utdelning
Utdelning får endast ske om det finns utdelningsbara medel 
hos Beijer Electronics Group och med sådant belopp att det 
framstår som försvarligt med hänsyn till de krav som verk-
samhets art, omfattning och risker ställer på storleken av 
eget kapital och Beijer Electronics Groups konsoliderings-
behov, likviditet och ställning i övrigt för ett visst räken-
skapsår. Vidare påverkas Bolagets möjligheter att lämna 
utdelning i framtiden av Bolagets framtida resultat, finan-
siella ställning, kassaflöden, rörelsekapitalbehov och andra 
faktorer.

De nyemitterade aktierna medför rätt till utdelning från 
och med den första avstämningsdag som infaller efter det att 
nyemissionen registrerats hos Bolagsverket. Det finns en 
risk att utdelningsbara medel ej kommer att finnas tillgäng-
liga under något enskilt räkenskapsår.

Framtida försäljning av större aktieposter och 
nyemissioner
Betydande försäljningar av aktier som genomförs av större 
aktieägare kan också påverka kursen på Bolagets aktie nega-
tivt. Därutöver skulle ytterligare nyemissioner av aktier att – 
liksom föreliggande nyemission – leda till en utspädning av 
ägandet för aktieägare som inte deltar i en sådan emission 
eller väljer att inte utöva sin rätt att teckna aktier. Detsamma 
gäller om emissioner riktas till andra än Bolagets aktieägare.

Ej säkerställda tecknings och 
garantiåtaganden
Ett antal större aktieägare, däribland Stena Sessan Invest-
ment AB, Svolder AB och Fjärde AP-fonden, har förbundit 
sig att teckna sammanlagt omkring 44,23 procent av den 
förestående nyemissionen. Återstoden av nyemissionen är 
garanterad av aktieägarna Stena Sessan Investment AB och 
Svolder AB. Dessa tecknings- och garantiåtaganden är inte 
säkerställda. Följaktligen finns det en risk att en eller flera 
berörda aktieägare inte kommer att kunna uppfylla sina 
respektive tecknings- och/eller garantiåtaganden. Uppfylls 
inte ovannämnda åtaganden kan det inverka negativt på 
Beijer Electronics Groups möjligheter att med framgång 
genomföra nyemissionen. 

Ägare med betydande inflytande
Vid tidpunkten för detta prospekt innehar Stena Sessan 
Investment AB cirka 29,79 procent av det totala antalet 
aktier och röster i Bolaget. Stena Sessan Investment AB har 
förbundit sig att teckna aktier i nyemissionen motsvarande 
sin pro rata-andel, dvs. cirka 29,79 procent av nyemissionen 
samt därutöver garanterat teckning 43,51 procent av 
nyemissionen. Detta innebär att Stena Sessan Investment 
AB även fortsättningsvis kan ha ett betydande inflytande 
över Beijer Electronics Group i frågor som kräver godkän-
nande av Bolagets aktieägare och att detta inflytande kan 
komma att stärkas. Det finns en risk att Stena Sessan Invest-
ment AB:s intressen inte sammanfaller med, eller avviker 
eller strider mot, Beijer Electronics Groups respektive övriga 
aktieägares intressen, vilket kan komma att påverka dessa 
aktieägare negativt.

Särskilda risker för utländska aktieägare
Beijer Electronics Groups aktie är endast noterad i SEK och 
eventuell utdelning kommer att betalas i SEK. Det innebär 
att aktieägare utanför Sverige kan få en negativ effekt på 
värdet av innehav och utdelningar när dessa omvandlas till 
andra valutor om SEK minskar i värde mot den aktuella 
valutan.

Om Bolaget i framtiden emitterar nya aktier med före-
trädesrätt för Bolagets aktieägare kan aktieägare i vissa 
länder vara föremål för begränsningar som innebär att de 
inte kan delta i sådana nyemissioner eller att deras delta-
gande på annat sätt försvåras eller begränsas. Exempelvis 
kan aktieägare i USA vara förhindrade att utöva sådan före-
trädesrätt om inget undantag från registreringskraven enligt 
Securities Act är tillämpligt. Aktieägare i andra jurisdiktio-
ner utanför Sverige kan också påverkas på motsvarande sätt. 
Beijer Electronics Group är inte skyldigt, varken i samband 
med den förestående nyemissionen eller vid eventuella 
framtida emissioner, att ansöka om registrering enligt Secu-
rities Act eller att ansöka om liknande godkännande enligt 
lagstiftningen i något land utanför Sverige beträffande teck-
ningsrätter och aktier samt att det kan visa sig opraktiskt 
eller kostsamt att göra det. I den utsträckning som aktieä-
gare i andra jurisdiktioner än Sverige inte kan teckna nya 
aktier i eventuella nyemissioner kommer deras proportio-
nella ägande i Bolaget att minska. 
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Inbjudan till teckning av aktier i Beijer Electronics Group

Beijer Electronics Groups styrelse beslutade den 14 juli 2017, under förutsättning av extra bolagsstämmas godkännande, att 
öka Bolagets aktiekapital genom en nyemission med företrädesrätt för Beijer Electronics Groups aktieägare. Styrelsens beslut 
om nyemission godkändes vid en extra bolagsstämma den 1 september 2017. 

Emissionsbeslutet innebär att Beijer Electronics Groups aktiekapital ökas med högst 3 177 931 kronor genom utgivande 
av högst 9 533 793 nya stamaktier. Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal 
aktier de sedan  tidigare äger. Avstämningsdag för rätt till deltagande i nyemissionen är den 5 september 2017. De som på 
avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i Beijer Electronics Group får teckna en (1) ny aktie för varje två (2) befintliga 
aktier i Beijer Electronics Group. I den utsträckning nya aktier inte tecknas med företrädesrätt ska dessa tilldelas aktieägare och 
andra  investerare som tecknat aktier utan företrädesrätt i enlighet med vad som anges i avsnittet ”Villkor och anvisningar”. 
Sådan  tilldelning ska i första hand ske till dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter.  Teckning ska ske under 
perioden från och med den 7 september 2017 till och med den 22 september 2017, eller den senare dag som bestäms av styrel-
sen samt i övrigt i enlighet med vad som framgår av avsnittet  ”Villkor och anvisningar”. 

Teckningskursen har fastställts till 23,60 kronor per aktie, vilket innebär att nyemissionen, om den  fulltecknas, samman-
lagt tillför Beijer Electronics Group cirka 225 mkr före emissionskostnader.1) 

Aktieägare som väljer att inte delta i nyemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med upp till cirka 33 procent, men 
har möjlighet att delvis ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier2) samt avsiktsförklaringar
Aktieägarna Stena Sessan Investment AB, Svolder AB och Fjärde AP-fonden – som tillsammans innehar cirka 44,23 procent 
av aktierna och rösterna i Beijer Electronics Group – har åtagit sig att teckna nya aktier motsvarande sina respektive pro rata-
andelar av nyemissionen. Därutöver har Stena Sessan Investment AB och Svolder AB garanterat teckning av ytterligare aktier 
motsvarande 55,77 procent av nyemissionen. Nämnda aktieägare har följaktligen åtagit sig att teckna respektive garanterat 
teckning av aktier motsvarande 100 procent av nyemissionen.3) Vidare har SEB Fonder och Nordea Fonder som tillsammans 
representerar omkring 25,46 procent av aktierna och rösterna i Beijer Electronics Group, meddelat sin avsikt att teckna nya 
aktier motsvarande sin pro rata-andel av nyemissionen. 

Härmed inbjuds aktieägarna i Beijer Electronics Group att med företrädesrätt teckna nya stamaktier i Beijer  Electronics Group i 
enlighet med villkoren i detta prospekt.

Malmö den 4 september 2017
Beijer Electronics Group AB (publ)

Styrelsen

Inbjudan till teckning av aktier i 
Beijer Electronics Group

1) Från emissionsbeloppet om cirka 225 mkr kommer avdrag att göras för emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 8 mkr (inklusive ersättning till emissionsgaranterna 
om cirka 1,25 mkr). Netto beräknas nyemissionen tillföra Beijer Electronics Group cirka 217 mkr.

2) Se även ”Teckningsåtaganden och emissionsgarantier” i avsnittet ”Legala frågor och kompletterande information”.
3) Varken teckningsåtagandena eller emissionsgarantierna är säkerställda. Se ”Ej säkerställda tecknings och garantiåtaganden” i avsnittet ”Riskfaktorer”.
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Bakgrund och motiv

Beijer Electronics Group är ett innovativt och högteknologiskt företag inom industriell automation och datakommunikation. 
Koncernen har under de senaste två åren genomgått en strategisk omställning som lagt grunden för en långsiktigt god och 
lönsam tillväxt. Koncernens styrelse och ledning bedömer att en stärkt balansräkning vore fördelaktigt för att ytterligare kunna 
accelerera det strategiska arbetet. Koncernen får därmed ökad trygghet gällande att kunna tillvarata tillväxtmöjligheter från 
rådande marknadstrender inom den så kallade Fjärde industriella revolutionen, som bland annat inkluderar Internet of things. 
Dessutom kommer Koncernen i en större utsträckning att kunna dra nytta av den globala plattformen som Koncernen har 
etablerat under det senaste årtiondet. 

Beijer Electronics Groups ledning har som en del av den löpande strategiska planeringen identifierat ett antal potentiella 
förvärvsobjekt, både mindre och medelstora bolag, som skulle stärka Koncernens konkurrenskraft i attraktiva segment och 
därmed möjliggöra en ökad tillväxttakt. En stärkt balansräkning innebär att Koncernen i en större utsträckning har möjlighet 
att fokusera på att genomföra förvärv de kommande åren.

Koncernen har under andra halvåret 2015 och 2016 vidtagit ett antal åtgärder med målsättningen att successivt ställa om 
verksamheten i en mer kundorienterad riktning och även sänka kostnadsbasen. Dessutom har ett antal nyckelrekryteringar 
genomförts för att säkerställa att de tre affärsenheterna ska kunna exekvera på de affärsstrategier som Beijer Electronics Groups 
styrelse och ledning har fastslagit.

Inom affärsenheten Beijer Electronics kan särskilt nämnas det struktur- och åtgärdsprogram som Koncernen initierade och 
genomförde för att anpassa kostnadsstrukturen, erbjudandet och organisationen efter förändrade marknadsförutsättningar och 
det uppsagda kundavtalet med Mitsubishi Electric, som upphörde vid årsskiftet 2015/2016. Det övergripande målet har varit 
att skapa en mer kundorienterad och flexibel organisation med fullt fokus på egna produkter och att på sikt öka andelen mjuk-
vara som andel av den totala försäljningen, att fokusera mer på vissa utvalda segment för robusta terminaler samt att koncen-
trera resurserna till färre marknader och även nå större kunder. Inom Koncernens två andra affärsenheter – Westermo och 
Korenix – har stora resurser lagts på produktutveckling, förändring av interna processer samt anpassning av organisationen för 
att säkerställa ett konkurrenskraftigt erbjudande och därmed möjliggöra framtida tillväxt. 

Den strategiska omställningen i kombination med fortsatt intensiv produktutveckling, har medfört att Beijer Electronics 
Groups styrelse och ledning bedömer att nuvarande nettoskuldsättningsnivå skapar begränsningar i Koncernens handlingsut-
rymme. Mot bakgrund av ovan beslutade styrelsen för Beijer Electronics Group den 14 juli 2017 att genomföra en nyemission 
om cirka 225 mkr. Emissionslikviden kommer att stärka Koncernens finansiella ställning genom en minskning av nettoskuld-
sättningen. Den minskade nettoskuldsättning som nyemissionen kommer att medföra innebär att Koncernen i större utsträck-
ning kommer kunna  fokusera på att genomföra tillväxtorienterade initiativ, exempelvis i form av förvärv. Beijer Electronics 
Groups styrelse och ledning anser att en stärkt balansräkning innebär att Koncernen kommer att kunna genomföra  tilltänkta 
offensiva investeringar omkring två år tidigare än planerat. Dessutom blir Koncernen mindre känslig för tillfälliga svängningar 
i marknad och försäljning.

Användning av emissionslikviden
Förutsatt att nyemissionen fulltecknas kommer den totala emissionslikviden att uppgå till cirka 225 mkr. Beijer Electronics 
Groups emissionskostnader, inklusive ersättning till rådgivare och emissionsgaranter samt övriga transaktionskostnader, 
förväntas uppgå till cirka 8 mkr.

Nettolikviden från nyemissionen om cirka 217 mkr kommer att användas för att stärka Beijer Electronics Groups balans-
räkning, i första hand genom minskning av skuldsättningen om cirka 200–215 mkr för att säkerställa kommersiell flexibilitet 
och minska finansieringskostnaden. Koncernen kommer i andra hand att behålla cirka 2–17 mkr i form av ökad likviditet, för 
att möjliggöra framtida förvärv.

Styrelsen för Beijer Electronics Group är ansvarig för innehållet i detta prospekt. Härmed försäkras att styrelsen för Beijer  Electronics 
Group har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i prospektet, såvitt styrelsen vet, överensstäm
mer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.

Malmö den 4 september 2017
Beijer Electronics Group AB (publ)

Styrelsen

Bakgrund och motiv
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Villkor och anvisningar

Företrädesrätt och teckningsrätter
Den som på avstämningsdagen den 5 september 2017 är 
registrerad som aktieägare i Beijer Electronics Group äger 
företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal 
aktier som innehas på avstämningsdagen. 

För detta ändamål erhåller den som på avstämningsda-
gen är registrerad som aktieägare i Beijer Electronics Group 
en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie i Beijer 
 Electronics Group. Teckningsrätterna berättigar innehava-
ren att med företrädesrätt teckna aktier, varvid två (2) 
 teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny aktie. 

Förutsatt att nyemissionen fulltecknas kommer antalet 
aktier att öka med totalt 9 533 793 aktier, vilket motsvarar 
en ökning om 50 procent. Aktieägare som väljer att inte 
delta i nyemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd 
med cirka 33 procent, men har delvis möjlighet att 
 ekonomiskt kompensera sig för denna utspädning genom 
att sälja sina teckningsrätter.

Teckningskurs
De nya aktierna i Beijer Electronics Group emitteras till en 
teckningskurs om 23,60 kronor per ny aktie. Courtage 
utgår ej.

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vilka 
aktieägare som äger rätt att erhålla teckningsrätter är den 
5 september 2017. Aktierna handlas exklusive rätt till delta-
gande i nyemissionen från och med den 4 september 2017. 
Sista dag för handel i aktierna inklusive rätt till deltagande i 
nyemissionen är således den 1 september 2017.

Teckningstid
Teckning av nya aktier ska ske under perioden från och med 
den 7 september 2017 till och med den 22 september 2017. 
Bolagets styrelse äger rätt att förlänga teckningstiden. En 
eventuell förlängning kommer att offentliggöras av Bolaget 
genom pressmeddelande senast den 22 september 2017. En 
teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter är oåter-
kallelig och tecknaren kan inte återta eller ändra sådan teck-
ning av nya aktier.

Erhållna teckningsrätter måste antingen användas för 
teckning senast den 22 september 2017 eller säljas den 
20 september 2017 för att inte förfalla utan värde. 

Emissionsredovisning
Direktregistrerade aktieägares innehav
Prospekt och förtryckt emissionsredovisning med bifogad 
bankgiroavi skickas till direktregistrerade aktieägare och 
företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen är 
registrerade i den av Euroclear för Beijer Electronics Groups 
räkning förda aktieboken. 

Av emissionsredovisningen framgår bl.a. antal erhållna 
teckningsrätter och det hela antal nya aktier som kan 
 tecknas med stöd av teckningsrätter. VP-avi avseende regist-
rering av teckningsrätter på VP-konto skickas inte ut. Aktie-
ägare som är upptagna i den i anslutning till aktieboken 
särskilt förda förteckningen över panthavare och förmyn-
dare erhåller inte emissionsredovisning utan meddelas 
separat.

Förvaltarregistrerade innehav
Aktieägare vars innehav på avstämningsdagen är förvaltar-
registrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller varken 
prospekt eller emissionsredovisning. Teckning av och betal-
ning för nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter 
(teckning med företrädesrätt) ska ske genom respektive 
förvaltare och i enlighet med instruktioner från respektive 
förvaltare eller, om innehavet är registrerat hos flera förval-
tare, genom envar av dessa.

Aktieägare bosatta i vissa obehöriga 
jurisdiktioner
Tilldelning av teckningsrätter och utgivande av nya aktier 
vid utnyttjande av teckningsrätter till personer som är 
bosatta eller medborgare i länder utanför EES kan påverkas 
av värdepapperslagstiftningar i sådana länder, se ”Viktig 
information” på insidan av omslaget. Med anledning härav 
kommer, med vissa eventuella undantag, aktieägare som har 
sina befintliga aktier direktregistrerade på VP-konton med 
registrerade adresser i USA, Australien, Hongkong, Japan, 
Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika 
eller någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva 
ytterligare prospekt, inte att erhålla några teckningsrätter på 
sina respektive VP-konton eller tillåtas teckna nya aktier. De 
teckningsrätter som annars skulle ha registrerats för dessa 
aktieägare kommer att säljas på marknaden och försäljnings-
likviden, med avdrag för kostnader, kommer att utbetalas 
till sådana aktieägare. Utbetalning sker till avkastningskonto 

Villkor och anvisningar
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som är kopplad till aktieägarens VP-konto. Belopp understi-
gande 100 kronor kommer inte att utbetalas. Danske Bank 
avser att försöka genomföra sådan försäljning under 
perioden från och med den 7 september till och med den 20 
september förutsatt att det finns köpare på marknaden. 

Handel med teckningsrätter
Handel med teckningsrätter äger rum på Nasdaq Stock-
holm under perioden från och med den 7 september 2017 
till och med den 20 september 2017 under handelsbeteck-
ningen BELE TR (ISIN: SE0010323444). Värdepappersin-
stitut med erforderliga tillstånd handlägger förmedling av 
köp och försäljning av teckningsrätter. Den som önskar 
köpa eller sälja sina teckningsrätter ska därför vända sig till 
sin bank eller fondkommissionär. Normalt courtage utgår 
vid sådan handel. Vid försäljning av teckningsrätt övergår 
såväl den primära som den subsidiära företrädesrätten till 
den nya innehavaren av teckningsrätten.

Teckning av aktier med företrädesrätt
Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske 
genom samtidig kontant betalning under perioden från och 
med den 7 september 2017 till och med den 22 september 
2017. Det bör noteras att det kan ta ett antal bankdagar för 
sådan betalning att nå mottagarkontot. Efter teckningsti-
dens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och 
kommer, utan avisering från Euroclear, att bokas bort från 
innehavarens VP-konto. För att inte värdet av erhållna teck-
ningsrätter ska gå förlorat måste innehavaren antingen

●● utnyttja teckningsrätterna och teckna nya aktier senast 
den 22 september 2017 eller enligt instruktioner från 
tecknarens förvaltare; eller

●● sälja de teckningsrätter som inte utnyttjats senast den 
20 september 2017.

Styrelsen för Beijer Electronics Group förbehåller sig rätten 
att förlänga teckningsperioden och tiden för betalning. 
Eventuell förlängning kommer att offentliggöras genom 
pressmeddelande av Bolaget senast den 22 september 2017. 
En teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter är 
oåterkallelig och tecknaren kan inte återta eller ändra sådan 
teckning av nya aktier.

Direktregistrerade aktieägare bosatta i Sverige
Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter sker 
genom samtidig kontant betalning, antingen genom att 

använda den förtryckta bankgiroavin eller avsedd särskild 
anmälningssedel, med samtidig betalning enligt något av 
följande alternativ:

●● Den förtryckta bankgiroavin används för kontant betal-
ning om samtliga teckningsrätter enligt emissionsredovis-
ningen från Euroclear ska utnyttjas för teckning. Inga 
tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin 
förtryckta texten. 

●● Anmälningssedeln märkt ”Teckning med stöd av teck-
ningsrätter” används om teckningsrätter har köpts, sålts 
eller överförts från annat VP-konto eller av annan anled-
ning ett annat antal teckningsrätter än det som framgår 
av den förtryckta emissionsredovisningen ska utnyttjas 
för teckning. Kontant betalning sker i enlighet med 
instruktion på anmälningssedeln.

Betalning för tecknade nya aktier ska göras samtidigt som 
insändandet av anmälningssedeln, vilket kan ske på samma 
sätt som för andra bankgirobetalningar, t.ex. via internet-
bank genom girering. Anmälningssedeln och betalning ska 
vara Danske Bank tillhanda senast den 22 september 2017 
klockan 15.00.

Anmälningssedeln märkt ”Teckning med stöd av teck-
ningsrätter” finns tillgänglig på Beijer Electronics Groups 
webbplats (www..beijergroup.se) och på Danske Banks 
webbplats (www..danskebank.se/prospekt).

Direktregistrerade tecknare ej bosatta i Sverige 
Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare som inte 
är bosatta i Sverige eller föremål för de restriktioner som 
beskrivs i ”Viktig information” på insidan om omslaget, och 
som inte kan använda den förtryckta bankgiroavin kan istäl-
let använda sig av anmälningssedeln märkt ”Teckning med 
stöd av teckningsrätter” och betala i enlighet med instruk-
tion på anmälningssedeln. 

Ifylld anmälningssedel och betalning ska vara 
Danske Bank tillhanda senast den 22 september 2017 
klockan 15.00. Anmälningssedeln skickas eller faxas till: 

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
Nordic Asset Services – Emissioner
Box 7523
SE-103 92 Stockholm
Fax: +46 (0)752 48 47 01

Anmälningssedlar som sänds med post bör avsändas i god 
tid före sista dagen för teckning.
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Förvaltarregistrerade tecknare
Depåkunder hos förvaltare som önskar teckna nya aktier 
med stöd av teckningsrätter erhåller varken prospekt eller 
emissionsredovisning. Teckning av och betalning för nya 
aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter (teckning 
med företrädesrätt) ska ske genom respektive förvaltare och 
i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare eller, 
om innehavet är registrerat hos flera förvaltare, genom envar 
av dessa.

Betalda tecknade aktier (BTA)
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart 
detta kan ske. Efter erlagd betalning kommer Euroclear att 
sända ut en avi som bekräftelse på att BTA bokats in på 
tecknarens VP-konto. De nya aktierna kommer att bokföras 
som BTA på VP-kontot till dess att registrering av nyemissi-
onen skett hos Bolagsverket. Registrering av nya aktier teck-
nade med stöd av teckningsrätter förväntas ske hos Bolags-
verket omkring den 28 september 2017. Därefter kommer 
BTA att bokas om till aktier. Någon VP-avi utsänds ej i 
samband med denna ombokning. Depåkunder hos förval-
tare erhåller BTA och information i enlighet med respektive 
förvaltares rutiner. 

Handel med BTA
Handel med BTA på Nasdaq Stockholm beräknas ske under 
perioden från och med den 7 september 2017 till och med 
den 3 oktober 2017 under handelsbeteckningen BELE BTA 
(ISIN: SE0010323451). Värdepappersinstitut med erfor-
derliga tillstånd står till tjänst med förmedling av köp och 
försäljning av BTA. 

Teckning av aktier utan företrädesrätt
Teckning av aktier till valfritt antal kan även göras utan stöd 
av teckningsrätter (teckning utan företrädesrätt).

Direktregistrerade aktieägare och övriga 
VPkontoinnehavare
Anmälan om teckning av nya aktier utan stöd av tecknings-
rätter ska göras på där för avsedd anmälningssedel märkt 
”Teckning utan stöd av teckningsrätter”. Anmälan ska ske 
under samma tidsperiod som teckning med stöd av företrä-
desrätt, det vill säga under perioden från den 7 september 
2017 till och med den 22 september 2017. Det är tillåtet att 
ge in fler än en anmälningssedel, vari dock endast den senast 
daterade anmälningssedeln som kommit Danske Bank till-
handa kommer att beaktas. Anmälningssedeln märkt ”Teck-
ning utan stöd av teckningsrätter” finns tillgänglig på Beijer 
Electronics Groups webbplats (www..beijergroup.se) och på 
Danske Banks webbplats (www..danskebank.se/prospekt).

Anmälningssedeln ska undertecknas och vara 
Danske Bank tillhanda senast den 22 september 2017 
klockan 15.00. Anmälningssedeln ska skickas eller faxas till: 

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
Nordic Asset Services Emissioner
Box 7523
SE-103 92 Stockholm
Fax: +46 (0)752 48 47 01

Anmälningssedlar som sänds med post bör avsändas i god 
tid före sista dagen för teckning. Någon betalning ska ej ske 
i samband med anmälan om teckning utan företrädesrätt, 
utan sker i enlighet med instruktionen på utskickad 
teckningsbekräftelse.

Förvaltarregistrerade aktieägare och övriga 
depåinnehavare
Depåkunder hos förvaltare som önskar anmäla sig för teck-
ning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska anmäla 
sig för teckning i enlighet med instruktioner från sin respek-
tive förvaltare, eller om innehavet är registrerat hos flera 
förvaltare, genom envar av dessa. 

Teckning från konton som omfattas av specifika 
regler
Om du har ett konto med specifika regler för värdepappers-
transaktioner, exempelvis IPS-konto, ISK-konto (Investe-
ringssparkonto), eller depå/konto i kapitalförsäkring, ska du 
kontrollera med din förvaltare om och hur du kan teckna 
aktier i nyemissionen.

Tilldelning vid teckning utan företrädesrätt
Om inte samtliga nya aktier tecknats med stöd av tecknings-
rätter ska styrelsen besluta om tilldelning av nya aktier utan 
stöd av teckningsrätter. Tilldelning inom ramen för nyemis-
sionens högsta belopp ska ske enligt följande:

●● I första hand till dem som tecknat aktier med stöd av 
teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstäm-
ningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till de antal 
teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning.

●● I andra hand ska tilldelning ske till övriga som tecknat 
utan stöd av teckningsrätter (allmänheten i Sverige och 
kvalificerade investerare).

●● I tredje hand ska eventuella återstående aktier tilldelas 
emissionsgaranterna som garanterat nyemissionen.

●● I den mån tilldelning i något fall inte kan ske pro rata ska 
tilldelning ske genom lottning. 
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Ingen tilldelning kommer ske av poster understigande 
50 aktier.

Som bekräftelse på tilldelning av nya aktier tecknade 
utan stöd av teckningsrätter kommer avräkningsnota att 
skickas till tecknaren omkring den 29 september 2017. 
Inget meddelande kommer att skickas till tecknare som inte 
erhållit någon tilldelning. Tecknade och tilldelade nya aktier 
ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräk-
ningsnotan som skickas till tecknaren. Efter att betalning av 
tecknade och tilldelade nya aktier skett och att de nya 
aktierna har registrerats hos Bolagsverket kommer Euroclear 
att sända ut en avi som bekräftar inbokningen av de nya 
aktierna på tecknarens VP-konto. Tecknaren erhåller aktier 
direkt, inga BTA kommer att bokas in på tecknarens 
VP-konto. Registrering av nya aktier tecknade utan stöd av 
teckningsrätter förväntas ske hos Bolagsverket omkring den 
6 oktober 2017.

Handel med nya aktier
Beijer Electronics Groups aktier är upptagna till handel på 
Nasdaq Stockholm. Efter att Bolagsverket har registrerat de 
nya aktierna kommer även dessa att handlas på Nasdaq 
Stockholm. Första dag för handel i de nya aktierna, teck-
nade med stöd av teckningsrätter, beräknas påbörjas 
omkring den 10 oktober 2017.

Rätt till utdelning
De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första 
gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller 
närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos 
Bolagsverket.

Offentliggörande av 
teckningsresultatet i nyemissionen
Det slutliga teckningsresultatet i nyemissionen kommer att 
offentliggöras genom ett pressmeddelande från Beijer Elec-
tronics Group omkring den 10 oktober 2017.

Övrig information
Bolaget äger inte rätt att avbryta nyemissionen. För det fall 
att ett för stort belopp betalats in av en tecknare för de nya 
aktierna kommer Beijer Electronics Group att ombesörja att 
överskjutande belopp återbetalas. Ingen ränta kommer att 
utbetalas för överskjutande belopp.

En teckning av nya aktier, med eller utan stöd av teck-
ningsrätter, är oåterkallelig och tecknaren kan inte återta 

eller ändra sådan teckning av nya aktier. Ofullständiga eller 
felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan komma att lämnas 
utan beaktande. Om teckningslikviden inbetalas för sent, är 
otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om 
teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning 
komma att ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej 
tagits i anspråk kommer i så fall att återbetalas. Felaktigt 
inbetalda belopp understigande 100 kronor kommer endast 
att återbetalas på begäran. 

Danske Bank är emissionsinstitut för nyemissionen, det 
vill säga bistår Bolaget med vissa administrativa tjänster 
kring nyemissionen. Att Danske Bank är emissionsinstitut 
innebär inte i sig att Danske Bank betraktar tecknaren som 
kund hos Danske Bank. Tecknaren betraktas för placeringen 
endast som kund hos Danske Bank om Danske Bank har 
lämnat råd till tecknaren om placeringen eller annars har 
kontaktat tecknaren individuellt angående placeringen eller 
om tecknaren har ett existerande kundförhållande till 
banken. Följden av att Danske Bank inte betraktar teckna-
ren som kund för placeringen är att reglerna om skydd för 
investerare i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden 
inte kommer att tillämpas på placeringen. Detta innebär 
bl.a. att varken s.k. kundkategorisering eller s.k. passandebe-
dömning kommer att ske beträffande placeringen. Teckna-
ren ansvarar därmed själv för att denne har tillräckliga erfa-
renheter och kunskaper för att förstå de risker som är fören-
ade med placeringen. 

Information om behandling av 
personuppgifter 
Den som tecknar sig i nyemissionen kommer att lämna 
personuppgifter till Danske Bank. Personuppgifter som 
lämnas till bolag i Danske Bank-koncernen kommer att 
behandlas i datasystem i den utsträckning som behövs för 
att tillhandahålla tjänster och administrera kundengage-
mang i Koncernen. Även personuppgifter som inhämtas 
från annan än den kund som behandlingen avser kan 
komma att behandlas. Det kan också förekomma att 
personuppgifter behandlas i datasystem hos företag och 
organisationer med vilka bolag i Danske Bank-koncernen 
samarbetar. Information om behandling av personuppgifter 
lämnas av Danske Banks kontor, vilka också tar emot begä-
ran om rättelse av personuppgifter. Adressinformation kan 
komma att inhämtas av Danske Bank genom en automatisk 
datakörning hos Euroclear.



INBJUDAN T ILL TECKNING AV AKTIER I  BEI JER ELECT RONICS GROUP AB 27

Så här gör du

Så här gör du

Villkor För varje befintlig aktie i Beijer Electronics Group får du en (1) teckningsrätt. Två (2) 
teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny stamaktie i Beijer Electronics Group.

Teckningskurs 23,60 kronor per aktie 

Avstämningsdag för deltagande 
i nyemissionen

5 september 2017

Teckningstid 7–22 september 2017

Handel med teckningsrätter 7–20 september 2017

Notera att vissa förvaltare kan ha kortare anmälningstid. Kontrollera instruktionerna från respektive förvaltare.

1) Notera att särskilda regler gäller aktieägare bosatta i USA och vissa andra jurisdiktioner. Se ”Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner” i avsnittet ”Villkor och anvisningar”.
2) Eventuell tilldelning kommer att ske i enlighet med vad som anges i ”Tilldelning vid teckning utan företrädesrätt” i avsnittet ”Villkor och anvisningar”.

För varje aktie i Beijer Electronics 
Group som du innehar den 
5 september 2017 erhåller du 
en teckningsrätt

1 aktie i 
Beijer Electronics Group

1 teckningsrätt

Teckning av aktier med företrädesrätt
1. Du tilldelas teckningsrätter

2. Så här utnyttjar du teckningsrätter

Två teckningsrätter + 23,60 kronor 
ger en ny stamaktie i 
Beijer Electronics Group

2 teckningsrätter
1 ny aktie i 

Beijer Electronics Group
+ 23,60 kronor

Om du utnyttjar samtliga teckningsrätter, använd den utsända förtryckta bankgiroavin 
från Euroclear Sweden.

3. Är du direktregistrerad aktieägare eller har du aktierna hos förvaltare?

Du har VPkonto (dvs. är direktre
gistrerad) och bor i Sverige

Du har VPkonto (dvs. är direkt
registrerad) och bor utomlands1) 

Du har depå (dvs. har en 
 förvaltare)

Om du har köpt, sålt eller överfört teckningsrätter till/från ditt VP-konto, fyll i den 
särskilda anmälningssedeln som finns tillgänglig på www..beijergroup.se och 
www..danskebank.se/prospekt. Betalning görs i enlighet med instruktionerna på 
anmälningssedeln.

Använd dig av anmälningssedeln märkt ”Teckning med stöd av teckningsrätter” och 
betala i enlighet med instruktion på anmälningssedeln.

Om du har dina aktier i Beijer Electronics Group i en eller flera depåer hos bank eller 
värdepappersinstitut får du information från din/dina förvaltare om antal tecknings-
rätter. Följ de instruktioner du får från din/dina förvaltare.

Teckning av aktier utan företrädesrätt (av aktieägare och andra)2) 

Du har VPkonto 

Du har depå (dvs. har en 
 förvaltare)

Använd den särskilda anmälningssedeln som finns tillgänglig på www..beijergroup.se 
och www..danskebank.se/prospekt.

Teckning och betalning ska ske genom respektive förvaltare. Följ de instruktioner du 
får från din/dina förvaltare.
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Marknad

Inledning 
Beijer Electronics Group är en internationell koncern verk-
sam inom industriell automation och datakommunikation i 
Europa, Nord- och Sydamerika, Asien och Australien. 
Koncernen består av tre affärsenheter; Beijer Electronics 
som erbjuder automationslösningar samt Westermo och 
Korenix som erbjuder datakommunikationslösningar. 

Tillväxten på världsmarknaden för industriell automa-
tion och datakommunikation drivs av investeringar i nya 
produkter, digitalisering, fortlöpande effektivisering av 
produktionsstyrning och logistik samt rationaliseringar av 
industriella processer och behov av effektivare energi-
användning. Infrastruktur såsom järnvägar, vägar, 
 tunnlar och energidistribution är exempel på växande 
marknads segment. 

Beijer Electronics marknad 
Introduktion 
Den huvudsakliga delen av Beijer Electronics adresserbara 
marknad inom industriell automation består av HMI-
produkter (Human Machine Interface-produkter), driv- 
och styrsystem samt tillhörande mjukvara. Dessa produkter 
och lösningar ersätter manuellt arbete och automatiserar 
drift, styrning och optimering av olika typer av maskiner 
och industriella processer.

Marknad

Prospektet innehåller viss marknads- och branschinformation som kommer från tredje man. Även om 
informationen har återgivits korrekt och Beijer Electronics Group anser att källorna är tillförlitliga har 
Beijer Electronics Group inte oberoende verifierat informationen, varför dess riktighet och fullständig-
het inte kan garanteras. Såvitt Beijer Electronics Group känner till och kan förvissa sig om genom 
 jämförelse med annan information som offentliggjorts av dessa källor har dock inga uppgifter uteläm-
nats på ett sätt som skulle kunna göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. På vissa 
ställen i prospektet beskrivs marknadsstorlek, marknadstillväxt och Beijer Electronics Groups ställning 
på marknaden. Dessa uppgifter baseras på information från researchföretaget Arc Advisory och från 
interna källor, främst i form av Koncernens egna analyser.

Exempel på en automationslösning.

Maskin eller process Drivsystem Styrsystem HMI Operatör

Utrustning eller processer
som man vill driva, övervaka
och styra, exempelvis en motor

Exempelvis mjukvara som
ko�gurerar HMI-produkter
med driv- och styrsystem så att
dessa kan kommunicera
med varandra

Samlingsnamn för olika
typer motorstyrning,
exempelvis
frekvensomriktare,
mjukstartare och
servosystem

Även kallat PLC-system.
Ett programmerbart system
för att styra och övervaka
olika typer av maskiner och 
processer via drivsystemet.
Styrsystemen �nns i olika
storlekar där de större 
modulärt uppbyggda och
enkelt kan anpassas för 
varierande krav

Samlingsnamn på produkter
som agerar gränssnitt
mellan operatören och
maskinen eller processen.
HMI-produkter, exempelvis
operatörsterminaler, är
utvecklade för att förenkla
opertörens arbete med att
avläsa och styra maskiner
eller processer

Automations-
lösning

Uppkoppling

Om driv- och styrsystemen
samt HMI-produkterna tillåter
uppkoppling mot internet,
exempelvis via cloud-lösningar,
kan �ärrstyrning av maskinen
eller processen ske via
exempelvis en app i
mobiltelefonen

Kon�gurationsverktyg
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Marknad

HMI-produkter: Operatörsterminaler
En operatörsterminal består av en panel och mjukvara. 
Operatörspanelen är en pekskärm som kan användas för 
avläsning och kontroll av maskinens eller processens status 
via driv-och styrsystem. Operatörsterminalen är oftast 
monterad ute i anläggningen där operatören arbetar. 

Marknadsöversikt
Den huvudsakliga delen av Beijer Electronics adresserbara 
marknad inom automationslösningar består av HMI-
produkter. Denna del av marknaden uppskattas globalt till 
att omsätta 20–25 miljarder kronor. Marknadens totala 
omsättning bedöms växa med cirka tre till fem procent per 
år. Beijer Electronics marknadsandel uppskattas av Koncer-
nen till cirka tre procent baserat på nettoomsättning. 

Marknaden består av ett flertal aktörer som erbjuder 
HMI-produkter. Enligt Koncernen är det dock få som har 
ett konkurrenskraftigt erbjudande gällande robusta HMI-
produkter. Inom denna nisch anser Koncernen att affärs-
enheten är en av de två ledande aktörerna. 

Marknadstrender
Ökad digitalisering är en tongivande förändring inom indu-
strin, även benämnd som ”den fjärde industriella revolutio-
nen”. Digitaliseringen innebär exempelvis att maskiner 
kopplas ihop och kopplas upp mot internet, den s.k. Inter-
net of things-trenden, och att detta sker i ökad takt via 
Cloud-lösningar. 

Digitaliseringen innebär även att maskiner och utrust-
ning producerar allt mer data som sedan kan skickas vidare i 
organisationen och analyseras. Loggning gällande funktion, 
produktion, avvikelser etc. genererar information som kan 
användas för att exempelvis bestämma när maskiner och 
utrustning bör underhållas i förebyggande syfte s.k. predi-
citve maintenance. 

Med utgångspunkt i dessa trender utvecklas nya koncept 
såsom Smart Automation, vilket kännetecknas av styrning, 
uppkoppling och presentation av data i olika applikationer. 
Konceptet skapar betydande kundnytta i form av exempel-
vis varningssystem och planering av underhåll, vilket förhin-
drar avbrott och driftstopp. Därutöver kan produktionsdata 
kombineras med säljdata och information från affärssyste-
met. Detta möjliggör mer avancerade analyser och skapar 
underlag som kan användas för att ytterligare förfina och 
optimera processer. 

Digitaliseringen, den ökande mängden data och 
konceptet Smart Automation kräver större inslag av mjuk-
vara samt nya typer av mjukvara och tjänster. Mjukvara blir 
därmed en allt mer central del av automationslösningar, 
vilket gör att det ställs högre krav på att aktörerna på mark-
naden kan erbjuda löpande uppdateringar av mjukvaran. 
Vidare ser Koncernen en ökad efterfrågan på service och 
konsulttjänster gällande optimering av 
automationslösningar. 

En operatör som integrerar med en maskin via en operatörsterminal inom läkemedelsindustrin.
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Marknad

Marknadssegment
Beijer Electronics adresserbara marknad inkluderar standar-
diserande automationslösningar för tillverkande industrier 
(exempelvis förpackningstillverkning) och robusta automa-
tionslösningar för segmenten energi, fastighetsautomation, 
marin och offshore samt vatten och avlopp. Robusta auto-
mationslösningar är anpassade för krävande miljöer som 
ställer höga produktkrav på grund av exempelvis fukt, 
temperaturskillnader och vibrationer. Nedan följer exempel 
på de krav som uppställs för automationslösningar inom de 
tre marknadssegmenten förspackningstillverkning, energi 
och marin och offshore. 

Marknadssegment: Förpackningstillverkning 
Förpackningstillverkningsindustrin möter ökad efterfrågan 
på innovation, effektivitet, informationstillgänglighet och 
flexibilitet. Detta innebär att liknande krav ställs på den 
utrustning och de maskiner som används inom industrin. 
För att maskinerna snabbt ska reagera på produktionsför-
ändringar krävs automationslösningar som levererar tydlig 
information, är flexibla och kan hantera flera typer av 
inställningar. Då långa produktionsstopp eller avvikelser i 
tillverkningen kan ge förödande konsekvenser är alarm och 
loggning av avvikelser för vidare analys exempel på andra 
viktiga funktioner i automationslösningarna.

Marknadssegment: Energi 
Arbetsmiljön vid olje- och gasanläggningar ställer höga krav 
på automationslösningarna. Arbetet sker ofta utomhus med 
temperaturer som kan variera mellan –30 och +70 grader 
och utrustningen kan exponeras för diverse skadliga kemi-
kalier. Detta medför att det krävs robusta och hållbara 
konstruktioner samt operatörspaneler med hög upplösning, 
exempelvis för att information ska kunna avläsas i direkt 
solljus. 

Marknadssegment: Marin och offshore
Inom marin och offshore-segmentet är verksamheten bero-
ende av tålig utrustning för att kunna garantera arbets- och 
miljösäkerhet. Tuffa krav ställs exempelvis på automations-
lösningar för ballastvattenrenare ombord på båtar. Opera-
törsterminalen är vanligtvis monterad direkt på ballast-
vattenrenaren i maskinrummet. I denna miljö utsätts opera-
törsterminalen för vibrationer, temperaturförändringar och 
fukt. För att kunna fungera måste automationslösningen 
därmed vara robust och anpassad efter den utmanande 
miljön. Utöver detta måste automationsprodukterna vara 
certifierade för att tillåtas användas på dessa arbetsplatser.

Westermos och Korenix marknad
Introduktion 
Produkter inom industriell datakommunikation består av 
hård- och mjukvara som tillåter informations- och dataöver-
föring. Hård- och mjukvara kopplar ihop utrustning i ett 
nätverk och möjliggör styrning och övervakning. Exempel 
på användningsområden är nätverk för övervakning av 
vattenpumpar i ett avloppsnät eller för att skicka passagerar-
information på ett tåg. Hårdvaruprodukter utgörs exempel-
vis av switchar, extendrar, routrar och modem. Mjukvara 
består exempelvis av operativsystem för hårdvara och 
program för nätverkskonfiguration. 

Kraven på datakommunikationslösningar för industri-
ella ändamål skiljer sig på flera punkter från lösningar för 
vanliga IT-ändamål, såsom företagsnätverk, framför allt på 
grund av att industriella produktionsmiljöer ofta är påfres-
tande, produkterna ska ha livstider på över tio år och att 
driftavbrott i industriell produktion kan få kostsamma 
följder.

Exempel på produkter inom industriell datakommunikation.
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Marknad

Marknadsöversikt
Den totala omsättningen på den globala marknaden för 
produkter inom industriell datakommunikation bedöms av 
Arc Advisory att uppgå till 13–17 miljarder kronor. Wester-
mos marknadsandel uppskattas till cirka fyra procent. 
Kundernas investeringscykler för datakommunikationspro-
dukter varierar, vilket medför lägre tillväxt vissa år, som 
exempelvis under 2016. Långsiktigt har marknaden dock 
haft en omsättningstillväxt på över tio procent per år. 
Koncernen bedömer att dess konkurrenskraftiga erbjudande 
inom robusta produkter för industriell datakommunikation 
gör Koncernen till en av de ledande aktörerna inom denna 
nisch. 

Marknadstrender
Det finns ett antal tydliga trender på marknaden för 
produkter inom industriell datakommunikation. Markna-
den visar en ökad efterfrågan på att utrustning ska vara 
uppkopplad mot internet och ofta via Cloud-lösningar. 
Detta ökar tillgängligheten för styrning och övervakning av 
utrustning men även komplexiteten i nätverket. Mjukvara 
blir en allt viktigare del av nätverkslösningarna då den 
konfigurerar, driver och koordinerar de allt mer komplexa 
nätverken. 

I och med att allt mer utrustning blir uppkopplad mot 
internet ökar kraven på nätverkets kapacitet och driftsäker-
het. Detta medför att datakommunikationsprodukter måste 
kunna hantera ett ökat informationsflöde med hög 
pålitlighet. 

Internet of things-trenden ställer även högre krav på 
nätverkets internetsäkerhet, s.k. cyber security. En av de 
viktigaste utmaningarna vid uppkoppling mot internet via 
exempelvis Cloud-lösningar är att skapa säkra system utan 
möjlighet till intrång. 

Det ökade behovet av mer komplexa lösningar innebär 
att det ställs allt högre krav på aktörer på marknaden i form 
av kompetens, framförallt inom mjukvara. Då både hård- 
och mjukvarukompetens efterfrågas bedömer Koncernen 
även att detta höjer inträdesbarriärerna för nya spelare. 

Westermos huvudmarknad och 
marknadssegment
Westermos huvudsakliga del av den adresserbara marknaden 
består av robusta produkter inom industriell datakommuni-
kation som används i utsatta miljöer med exempelvis 
 vibrationer och temperaturskillnader. Produktegenskaper 
som efterfrågas i denna miljö är hög tillförlitlighet och 
 hållbarhet, och vanligtvis krävs certifiering av produkter. 
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Marknad

Westermos huvudsakliga marknadssegment inkluderar 
infrastrukturapplikationer för transport, vattenförsörjning 
och energiproduktion samt industrisektorer såsom marin-, 
gruv- och processindustri. Nedan följer exempel på krav för 
datakommunikationsprodukter inom de två marknads-
segmenten tågindustri och marin och offshore. 

Marknadssegment: Tågindustri
Under de senaste åren har IP-teknik blivit standard för att 
skapa backbone-nätverk för Train-control Management 
Systems (TCMS), Passenger Information Systems (PIS) och 
Infotainment-system på tåg. För att bygga backbone-
nätverk krävs därför datakommunikationsprodukter som 
kan hantera flertalet IP-nätverksprotokoll. Denna produkt-
egenskap har exempelvis blivit avgörande för att sköta drif-
ten av tåg. För detta ändamål kan robusta Ethernet-switchar 
användas. Anslutningen av allt fler olika typer av utrustning 
till nätverken ökar behovet av antal portar och ställer krav 
på ökad kapacitet på Ethernet-switcharna. 

Fler typer av utrustning innebär även att fler kablar 
måste installeras, både för el- och dataöverföring, vilket 
medför höga kostnader och utrymmeskrav. Antalet kablar 
kan reduceras med exempelvis användning av PoE-teknik 
(Power-over-Ethernet). Tekniken innebär att utrustning 
drivs med ström via nätverkskabeln. Att installera datakom-
munikationsprodukter som är PoE-kompatibla kan därmed 
resultera i betydande kostnads- och utrymmesbesparingar.

Marknadssegment: Marin och offshore
Inom marin och offshore-segmentet blir maskiner och 
utrustning allt mer automatiserade, vilket möjliggör centra-
liserad styrning och övervakning. Den ökade centralise-
ringen är villkorat av att det är möjligt att samla in data från 
fartygets olika undersystem. Inom marin och offshore-
segmentet har Ethernet blivit det standardiserade protokol-
let för att bygga nätverk som kopplar ihop undersystemen 
och som möjliggör centraliserad styrning och övervakning. 

Korenix huvudmarknad och marknadssegment
Korenix huvudsakliga del av den adresserabara marknaden 
består av produkter för trådbunden och trådlös industriell 
datakommunikation. De trådlösa kommunikationsnätver-
ken får allt större betydelse, både som huvudnätverk och 
som reservsystem till fasta kommunikationsnätverk. 
Korenix huvudsakliga marknadssegment inkluderar över-
vakning, transport och infrastruktur samt kraftsektorn. 
Nedan följer exempel på vilka krav som ställs på datakom-
munikationsprodukter inom marknadssegmentet 
övervakning.

Marknadssegment: Övervakning 
Inom kollektivtrafik har IP-videoövervakning växt fram 
som en viktig komponent för att minska brott och skadegö-
relse. Denna teknik innebär dock ett antal utmaningar. Den 
strömspänning som finns tillgänglig för elektrisk utrustning 
inom kollektivtrafik är för låg och en adapterlösning för att 
konvertera spänningen är ofta kostsamt och ineffektivt. 
Miljön präglas av stora variationer i temperatur och luftfuk-
tighet. Detta ställer höga krav på mekanisk robusthet och 
vanligtvis råder även krav på ett flertal olika 
produktcertifieringar. 
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Övervakning
motordri� BallastBogpropeller

Hamn

Brygga

Kameraövervakning Roder

Cloud-lösning

Westermo utvecklar och 
säljer robusta nätverks
löningar, likt nervtrådar 
i nervsystemet, för tillförlit
lig datakommunikation till 
många krävande mark
nadssegment,  däribland 
marin och offshore.

Översikt
Beijer Electronics Group utvecklar, tillverkar och säljer hård- 
och mjukvara samt lösningar inom industriell automation och 
datakommunikation. Produkterna och lösningarna används för 
styrning, övervakning och optimering av processer och maski-
ner inom en rad olika applikationsområden. Koncernen består 
av tre affärsenheter; Beijer Electronics, Westermo och Korenix. 
Beijer Electronics erbjuder automationslösningar, exempelvis 
operatörspaneler för maskiner. Produkterna finns både som 
standardmodeller för tillverkande industri men även anpas-
sade för krävande miljöer såsom inom marin och offshore-
segmentet. Westermo erbjuder robusta och tillförlitliga data-
kommunikationsprodukter, exempelvis routrar och switchar 
som klarar av utmanande förhållanden. Korenix erbjuder tråd-
bundna och trådlösa datakommunikationsprodukter med fokus 
på övervakning och säkerhet. 
 

 Koncernen har utvecklingscentra i Sverige, Tyskland, 
Taiwan och USA samt produktionsanläggningar i Sverige och 
Taipei. Egen produkt- och teknikutveckling är enligt Beijer 
 Electronics Group en viktig förutsättning för dess konkurrens-
kraft på marknaden och därför har Koncernen under de senaste 
åren gjort stora utvecklingsinvesteringar. Koncernens totala 
utgifter för produktutveckling motsvarade tolv procent av 
nettoomsättningen 2016. 
 Beijer Electronics Groups produkter och lösningar säljs 
genom egna säljkontor i 18 länder, branschfokuserade interna-
tionella säljteam samt via ett nätverk av oberoende distributö-
rer i ytterligare ett 60-tal länder i Europa, Asien, Nordamerika, 
Sydamerika och Australien. Säljkontoren och distributörerna 
erbjuder även lokal service och support. Nordamerika och 
Sverige är Koncernens största geografiska marknader och stod 
för cirka 17 procent vardera av Koncernens nettoomsättning 
2016. Affärsenheterna har inte någon enskild kund som utgör 
mer än tio procent av Koncernens totala försäljning.

Verksamhetsbeskrivning

Exempel på Beijer Electronics Groups produkter i marknadssegmentet marin och offshore.
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Övervakning
motordri� BallastBogpropeller

Hamn

Brygga

Kameraövervakning Roder

Cloud-lösning

Beijer Electronics utvecklar 
och säljer operatörstermi
naler som styr, övervakar 
och kontrollerar processer 
 automatiskt, likt en elek
tronisk hjärna, ofta i en 
utsatt miljö.

Korenix utvecklar och säljer 
lösningar för både trådlös 
och trådbunden datakom
munikation för bland annat 
övervakning och säkerhet.
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Verksamhetsbeskrivning

Historik
1981–2014
Dagens Beijer Electronics Group bildades 1981 i Sverige, då 
som en del av G&L Beijer och med ett nordiskt distribu-
tionsavtal med Mitsubishi Electric som bas för verksamhe-
ten. Avdelningen blev några år senare ett dotterbolag (Beijer 
Electronics) som expanderade under 1980- och 1990-talet 
till att bli en multinationell HMI-aktör med verksamheter 
även i Finland, Norge och USA. Beijer Electronics blev ett 
självständigt företag i och med noteringen på Stockholms-
börsen (numera Nasdaq Stockholm) år 2000. 

Mellan 2000–2014 expanderade Koncernen produktut-
budet inom HMI-produkter och automationslösningar 
samt sin geografiska närvaro på flertalet marknader, bl.a. i 
Asien. Under denna period växte Koncernen både organiskt 
och genom förvärv. År 2007 förvärvades den svenska 
Westermo-koncernen och därmed stärkte Beijer Electronics 
sin position inom industriell datakommunikation. År 2010 
förvärvades det taiwanesiska bolaget Korenix som tillsam-
mans med Westermo senare kom att utgöra affärsområdet 
IDC (Industrial Data Communication). Verksamheten 
inriktad på automatiseringslösningar bildade då affärsområ-
det IAS (Industrial Automation Solutions). 

2014 aviserades en treårig strategisk satsning inom IDC. 
Satsningen omfattade 188 mkr över en treårsperiod med 
fokus på egen produktutveckling och förstärkt marknadsor-
ganisation. Samtidigt aviserades ett åtgärdsprogram med 
kostnadsbesparingar inom IAS med syfte att återställa 
lönsamheten för affärsområdet.

Förändringsarbete, 2015–idag
Vid årsskiftet 2015/2016 avslutades distributionsavtalet 
mellan Mitsubishi Electric och Koncernen. Det uppsagda 
avtalet innebar ett nettoomsättningsbortfall på 170 mkr 
under 2016. I samband med detta valde Koncernen att 
 fortsätta prioritera egna produkter och lösningar. 

Under 2015 och 2016 påbörjades omfattande struktur-
arbeten inom IAS. För affärsområdet innefattade detta 
ytterligare kostnadsbesparingar, en mer kundorienterad 
inriktning med fokus på egna produkter, rationaliseringar 
inom tillverkning och en ambition att på sikt öka andelen 
mjukvara av den totala försäljningen. Kostnaden för struk-
turarbeten som initierades 2016 uppgick till 50 mkr som 
belastade resultatet för första kvartalet 2016. Vidare förvän-
tades strukturarbetet ge kostnadsbesparingar om 50 mkr på 
årsbasis med full effekt 2017, varav 30 mkr bedömdes ge 
effekt under 2016 med start under det andra kvartalet. 
Koncernen tog beslutet att fokusera mer på vissa utvalda 
segment för robusta operatörsterminaler (exempelvis olja 
och gas) samt koncentrera resurserna till färre marknader 
och nå större kunder. Inom IDC fortsatte satsningarna 
inom produktutveckling och marknad. Under det tredje 
kvartalet 2016 beslöt styrelsen att skriva ned värdet på inne-
havet i brasilianska Altus med 72 mkr mot bakgrund av den 
negativa utvecklingen för den brasilianska ekonomin och 
Altus exponering mot olja- och gassektorn.

I början av 2017 införde Koncernen en ny segments-
rapportering. Affärsområdet IAS bytte namn och rapporte-
ras numera under affärsenheten Beijer Electronics. 

Mkr 2016 2015 2014
Sverige 187 242 268
Norge 59 99 123
Danmark 39 58 68
Finland 18 61 63
Norden 304 460 522

Tyskland 90 121 152
Storbritannien 74 69 67
Frankrike 33 30 –1)

Övriga Europa 175 215 199
Total Europa 676 895 940

Nordamerika 195 240 259
Kina 89 81 74
Taiwan 65 58 51
Övriga Asien 74 70 50
Övriga världen 23 32 28
Koncernen 1 122 1 375 1 402

Nettoomsättning per geografi för Beijer Electronics Group.

1) Frankrike var 2014 inkluderat i Övriga Europa.
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Verksamhetsbeskrivning

 Affärsområdet IDC delades upp och rapporteras numera 
under affärsenheterna Westermo respektive Korenix. 
Koncernen bytte även namn till Beijer Electronics Group 
under 2017. Vidare fortsätter förändringsarbetet inom 
Koncernen med fokus på att ställa om mot ett mer kund-
orienterat arbetssätt samt arbetet med att göra erbjudandet 
mer mjukvaruorienterat. 

Koncernens finansiella mål och 
strategi
Mål
Styrelsen fastställde i början av 2016 nya finansiella mål för 
Beijer Electronics Group. Målen är att Koncernen inom en 
tidshorisont av två till tre år ska nå en organisk tillväxt på 
minst sju procent per år och visa en rörelsemarginal på 
minst tio procent mätt som ett genomsnitt över en 
konjunkturcykel.

Strategi
Koncernen har för avsikt att bibehålla tidigare kommunice-
rat fokus på produkter och lösningar inom industriell auto-
mation och datakommunikation och ämnar även fortsatt att 
agera på en global marknad med särskilt fokus på utvalda 
geografiska marknader. Beskrivning av de tre affärsenheter-
nas affärsstrategier finns beskrivet under ”Strategi och fram
tid” för respektive affärsenhet.
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Verksamhetsbeskrivning

Affärsenheter
Beijer Electronics 
Beijer Electronics utvecklar, tillverkar och säljer industriella 
automationslösningar med inriktning mot styrning, 
uppkoppling och presentation av data och information för 
affärskritiska applikationer. Erbjudandet består huvud-
sakligen av egenutvecklade operatörspaneler och mjukvara 
samt kompletterande driv- och styrsystem från tredje part. 

Produkterna och lösningarna används för att visualisera 
information, styra funktionalitet och automatisera processer 
och maskiner. Beijer Electronics erbjudande vänder sig 
huvudsakligen till maskinbyggare som använder produk-
terna och lösningarna som komponenter i sina egna 
 maskiner, exempelvis som operatörsterminaler på utrust-
ning för professionella kök. 

Mkr
6 månader 

2017
6 månader 

2016 2016 2015
Nettoomsättning, (inklusive intern försäljning) 326 320 623 819
Rörelseresultat före avskrivningar 17 –30 –14 38
Rörelseresultat 6 –40 –34 17
Rörelsemarginal, %  1,7 –12,5 –5,5 2,1
   
Omstruktureringskostnader – –49 –47 –4
Rörelseresultat exklusive omstruktureringskostnader 6 9 13 21

Finansiell översikt av affärsenheten Beijer Electronics.

56%
Beijer Electronics andel av Koncernens nettoomsättning 2016
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Verksamhetsbeskrivning

Produkter och teknologi
Hårdvara

Beijer Electronics har ett brett utbud av egenutvecklade 
operatörspaneler. Panelerna är digitala touch-skärmar med 
hög upplösning som visualiserar information och låter 
operatören styra processer, maskiner eller system. Under 
hösten 2016 lanserade Beijer Electronics X2-serien. Inom 
denna serie finns ett 50-tal modeller och tillval med olika 
kapacitet och prestanda. X2-panelerna finns i basmodeller 
samt som anpassade modeller för applikationsområden som 
ställer höga och specifika krav. Exempelvis är X2 marine 
speciellt konstruerad för att klara av marina miljöer med 
påfrestningar som fukt, vibrationer och temperaturskillna-
der. Affärsenhetens produkter uppfyller även ett stort antal 
olika produktcertifieringar, vilket innebär att Beijer 
 Electronics kan erbjuda modeller till flertalet krävande 
miljöer.

Övrig hårdvara inkluderar bl.a. drivsystem, styrsystem, 
datakommunikationshårdvara (såsom Ethernet-switchar 
och 3G/4G routrar) samt industriella 
strömförsörjningsenheter.

X2 operatörspaneler från Beijer Electronics.

Mjukvara

iX mjukvara från Beijer Electronics.

Affärsenheten utvecklar mjukvaran iX som driver X2- 
operatörspanelerna. iX möjliggör användarvänlig konfigura-
tion av panelerna för exempelvis maskinbyggare och ett 
grafisk tilltalande gränssnitt för slutanvändaren. Därutöver 
har iX ett antal funktioner såsom alarm och rapportgenere-
ring i Microsoft Excel.

Konfigurationsverktyget WARP Engineering från Beijer Electronics.

Vidare erbjuder affärsenheten konfigurationsverktyget 
WARP Engineering Studio som kopplar samman driv- och 
styrsystem med operatörsterminaler så att de kan kommuni-
cera med varandra. I programmets projektfönster kan 
användaren genom ”drag-and-drop” visuellt lägga till och 
koppla samman olika delar i en applikation, varpå WARP 
automatiskt genererar nödvändiga inställningar. WARP 
möjliggör automatisk konfiguration av hård- och mjukvara 
samt direkt access till deras programeditorer. Detta medför 
stora tidsbesparingar vid konfigurering av applikationer då 
användaren slipper hantera varje enskild hård- och mjuk-
vara separat. 

Lösningar

Beijer Electronics erbjuder lösningar som kombinerar olika 
produkter, anpassat för kundens applikationer. Affärsenhe-
ten har exempelvis styr- och övervakningssystem som är 
speciellt utvecklade för att hantera och automatisera de 

behov som finns i en fastighet. Alla funktioner för optime-
ring av klimatstyrning, tider, säkerhet, larmhantering, 
rapporter och underhåll finns samlade i samma system, 
vilket ger fastighetsförvaltaren full kontroll över den centrala 
driften av fastigheten. 
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Verksamhetsbeskrivning

Produktutveckling
Produktutveckling inom Beijer Electronics omfattar framta-
gande av hård- och mjukvara. Utvecklingsenheterna är loka-
liserade i Malmö i Sverige, Nürtingen i Tyskland, Salt Lake 
City i USA samt Taipei i Taiwan. 

Tillverkning
Tillverkning av Beijer Electronics operatörspaneler har 
koncentrerats till anläggningen i Taipei, Taiwan. Produktio-
nen utgörs huvudsakligen av sammansättning av kompo-
nenter som köps in från externa leverantörer. Tillverkningen 
är certifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001. Övriga hård-
varor köps in från tredje part och till viss mån från andra 
affärsenheter. 

Inköp och logistik
Koncernen köper in cirka 6 000 komponenter från cirka 
300 leverantörer i Europa och Asien. All komponentlager-
hållning sker i anslutning till tillverkningsanläggningen. 
Det finns även ett mindre färdigvarulager i anslutning till 
anläggningen men vanligtvis skickar Koncernen färdiga 
produkter direkt till sina tre distributionscenter i Asien, 
Europa respektive Nordamerika. Från dessa distributions-
center skickas sedan produkterna vidare till kunder och 
 distributörer på de lokala marknaderna. All transport sker 
via en extern tredjepartslogistikaktör.

Intäktsmodell
Beijer Electronics intäktsmodell består främst av produkt-
försäljning samt en liten andel serviceavtal.

Marknadssegment samt distribution och kunder
Marknadssegment

Produkter och lösningar inom industriell automation 
används inom en rad olika områden och applikationer. Det 
största segmentet är tillverkande industri som i stor 
utsträckning använder standardprodukter utan krav på 
produktegenskaper anpassade för utmanande miljöer. 
Andra betydande segment är energi samt marin och 
offshore. Dessa segment innefattar krävande miljöer som 
ställer mycket specifika och höga krav på att lösningarna är 
robusta och hållbara. Inom segment som fastighetsautoma-
tion, vatten och avlopp krävs ofta special- och kundanpas-
sade produkter och applikationslösningar. 

Distribution och kunder

Försäljning av produkter och lösningar sker till systeminte-
gratörer, maskinbyggare/OEMs (Original Equipment 
Manufacturers), Brand Label-kunder och distributörer. 
Systemintegratörer och maskinbyggare/OEMs använder 
lösningarna antingen för egen del eller som en del av sina 
egna lösningar till slutkund. Brand Label-kunder säljer 
Beijer Electronics produkter och lösningar under eget varu-
märke. Distributörerna säljer vidare produkterna och 
lösningarna till lokala systemintegratörer, maskinbyggare/
OEMs och Brand Label-kunder. Distributörerna besitter 
hög kompetens om automationslösningar och kan vara 
nischade mot olika marknadssegment. Utöver sälj och logis-
tik erbjuder en stor andel av distributörerna även kunderna 
serviceavtal. Den egna säljorganisationen består av kontor i 
12 länder.

SLUTKUND

MASKINBYGGARE
OEM
BRAND LABEL

MASKINBYGGARE
OEM
BRAND LABEL

SYSTEMINTEGRATÖRSYSTEMINTEGRATÖR

 DISTRIBUTÖR DISTRIBUTÖR

Översiktsbild av Beijer Electronics säljkanaler.
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Verksamhetsbeskrivning

Beijer Electronics säljer sina lösningar globalt till cirka 
4 500 kunder av varierande storlek. De tio största kunderna 
stod för 22 procent av nettoomsättningen 2016. Norden 
svarade för 32 procent av nettoomsättningen. Övriga 
Europa utgjorde 23 procent, Nord- och Sydamerika stod för 
23 procent, Asien för 21 procent samt resten av världen för 
en procent av nettoomsättningen.

Norden
32 %

Övriga Europa
23 %

Nord- och
Sydamerika
23 %

Asien
21 %

Övriga världen
1 %

 Nettoomsättning 2016 per geografi för Beijer Electronics.

Strategi och framtid
Under 2016 har Beijer Electronics organisationsstruktur 
förändrats mot att bli mer kundorienterad samtidigt som en 
strategisk inriktning mot mjukvara, Smart Automation och 
Cloud-lösningar inletts. Strukturförändringen och den nya 
strategin innebär att Beijer Electronics ska arbeta närmare 
kunden, öka kunskapen om kundens behov för att kunna 
förenkla lösningarna, öka användarvänligheten och förkorta 
tiden till marknadslansering. Exempelvis innebär det nyli-
gen lanserade konceptet Beijer Labs att Beijer Electronics 
med dedikerade resurser arbetar interaktivt med kunden 
under produktutvecklingsfasen. Utvecklings- och sälj-
processerna kommer att inriktas mer på kundvärde än 
produktförsäljning. Övergripande utvecklingsarbeten 
kommer fortsätta förflyttas från hårdvara till mjukvara och 
successivt kommer även resurser till marknad och försälj-
ning att prioriteras som ett led i affärsenhetens omställning. 
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Verksamhetsbeskrivning

Westermo
Westermo utvecklar, tillverkar och säljer robusta och tillför-
litliga produkter och lösningar inom industriell datakom-
munikation. Erbjudandet består av hård- och mjukvara 
samt avancerade nätverkslösningar. Produkterna och 
lösningarna används för att driftsäkert skicka information 

inom nätverk som är verksamhetskritiska. Lösningarna 
installeras ofta i miljöer med elektriska störningar, damm, 
vibrationer samt stora temperaturskillnader, vilket ställer 
höga krav på säkerhet och tillförlitlighet. Westermos 
produkter och lösningar är speciellt utvecklade för att 
 tillgodose denna typ av behov. 

Mkr
6 månader 

2017
6 månader 

2016 2016 2015
Nettoomsättning, (inklusive intern försäljning) 224 201 405 461
Rörelseresultat före avskrivningar 32 21 54 67
Rörelseresultat 21 9 31 44
Rörelsemarginal, % 9,3 4,6 7,6 9,5
  
Omstruktureringskostnader – – –2 –
Rörelseresultat exklusive omstruktureringskostnader 21 9 32 44

Finansiell översikt av affärsenheten Westermo. 

36%
Westermos andel av Koncernens externa nettoomsättning 2016
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Verksamhetsbeskrivning

Produkter och teknologi
Hård- och mjukvara

Hårdvaruprodukterna inkluderar över 1 000 olika modeller 
och variationer av Ethernet-switchar, extendrar, modem, 
konverterare och routrar för fjärruppkoppling via mobila 
nätet. Produktutbudet täcker in flertalet industriella proto-
koll och kommunikationsmetoder, samt tekniker såsom 
Ethernet och PoE. 

Hårdvaran använder Westermos egna operativsystem 
WeOS som ger kunden tillgång till omfattande funktionali-
tet på ett användarvänligt sätt. Utöver operativsystemet 
erbjuder Westermo bl.a. mjukvaran WeConfig som under-
lättar vid konfigurering och driftsättning av komplexa indu-
striella nätverk. 

Nätverkslösningar 

Nätverkslösningar består av kombinationer av Westermos 
produkter, vilka anpassas efter kundspecifika behov och 
krav. Nätverkslösningen kopplar ihop kundens utrustning 
och säkerställer att data alltid kommer fram till rätt nod. 
Lösningarna marknadsförs som Westermo Edge Networks. 

Inom marknadssegmentet för tåg erbjuder affärsenheten 
IP-baserade nätverkslösningar under varumärket Westermo 
IP Train. Lösningarna finns för flera system, dels de som styr 
och övervakar driften av tåg, dels system för passagerarinfor-
mation och system för Infotainment. Nätverkslösningarna 
omfattar även kommunikation för videoövervakning samt 
trådlös kommunikation för uppkoppling mot internet och 
mot olika övervaknings- och kontrollcentra. 

Produktutveckling 
Produktutvecklingen består av både hårdvara och mjukvara 
och sker i affärsenhetens svenska anläggningar i Stora 
Sundby och Västerås. 

Tillverkning
Westermos produkter tillverkas i affärsenhetens anläggning i 
Stora Sundby, Sverige. Förutom sammansättning av 
 komponenter tillverkar affärsenheten kretskort som ingår i 
slut produkterna. Anläggningen arbetar enligt IPC A-610- 
standarden och är certifierad enligt ISO 9001.

Inköp och logistik
Westermo köper in cirka 7 000 komponenter från cirka 150 
leverantörer i Europa och Asien. All komponentlagerhåll-
ning sker i anslutning till tillverkningsanläggningen. Det 
finns även ett mindre färdigvarulager i anslutning till 
anläggningen men vanligtvis skickar affärsenheten färdiga 
produkter direkt till sina säljkontor runt om i världen samt 
till distributörer på vissa lokala marknader. Från säljkonto-
ren och distributörerna skickas sedan produkterna vidare till 
kunder på de lokala marknaderna. All transport sker via en 
extern tredjepartslogistik aktör.

Intäktsmodell
Westermos intäktsmodell består främst av produkt- 
försäljning. 

Exempel på Westermos produkter. Från vänster: Ethernet-switchar och en MRD-315 industriell 3G-router.
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Verksamhetsbeskrivning

Marknadssegment samt distribution och kunder
Marknadssegment

Produkterna och lösningarna används främst inom infra-
strukturapplikationer som transport, vattenförsörjning och 
energiproduktion samt i processindustrier som gruvor och 
råvaruframställning. 

Distribution och kunder

Westermo marknadsför och säljer nätverksprodukter genom 
olika kanaler. Den egna säljorganisationen utgörs av kontor 
med säljpersonal i 13 länder. Säljkontoren bearbetar både 
slutkunder, systemintegratörer, panelbyggare och OEM-
kunder. Försäljning sker också till ett nätverk av distributö-
rer på utvalda marknader. Den egna säljorganisationen 
svarade för drygt 70 procent av nettoomsättningen 2016.

Westermo har globalt cirka 5 000 kunder av varierande 
storlek, varav många är stora internationella företag. 
 Westermos största kunder är Bombardier, Toshiba och ABB. 

De tio största kunderna svarade för 28 procent av nettoom-
sättningen 2016. Norden stod för 25 procent och övriga 
Europa för 51 procent av nettoomsättningen. USA svarade 
för elva procent, Asien för tio procent och övriga världen för 
tre procent av nettoomsättningen.

Övriga Europa
51 %

Norden
25 %

USA
11 %

Asien
10 %

Övriga världen
3 %

Nettoomsättning 2016 per geografi för Westermo.

SLUTKUND

DISTRIBUTÖRDISTRIBUTÖR

PANELBYGGAREPANELBYGGARE

SYSTEMINTEGRATÖRSYSTEMINTEGRATÖR

LOKAL OCH 
GLOBAL OEM
LOKAL OCH 

GLOBAL OEM

Översiktsbild av Westermos säljkanaler.

Strategi och framtid
Under hösten 2014 lades en treårig investeringsplan för 
Westermo med betydande satsningar på produktutveckling 
samt marknadsföring och försäljning. Affärsenheten har 
därefter fortsatt att lansera nya produkter, bl.a. IP Train, 
vilket har lett till att affärsenheten nu har en ny generation 
av produkter inom tågsegmentet. De nya produkterna inne-
bär en breddning av marknaden då de även är anpassade till 
andra applikationer som exempelvis spårvagnar. Affärsenhe-
ten kommer i närtid att utöka erbjudandet även gällande 

mjukvara, exempelvis med en licensieringsversion av WeOS 
samt ett konfigureringsverktyg inom nätverkssäkerhet och 
nätverksdrift. 

Westermo ser ett växande behov av lösningar för över-
vakning och larmsystem för anläggningar samt installatio-
ner inom flera av de segment som de riktar sig till. Därutö-
ver ser affärsenheten potential för tillväxt inom förnyelsebar 
energi, ett marknadssegment som ställer nya krav på över-
vakning och styrning av eldistribution. 
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Verksamhetsbeskrivning

Korenix
Korenix utvecklar, tillverkar och säljer produkter och lösningar för datakommunikation. Erbjudandet består av hård- och 
mjukvara med fokus på trådbunden och trådlös kommunikationsteknik, främst för övervakning och säkerhet. 

Mkr
6 månader 

2017
6 månader 

2016 2016 2015
Nettoomsättning, (inklusive intern försäljning) 54 51 109 118
Rörelseresultat före avskrivningar 4 4 10 13
Rörelseresultat –2 0 2 6
Rörelsemarginal, %  –2,9  –0,3 1,6 5,2

Finansiell översikt av affärsenheten Korenix.

8%
Korenix andel av Koncernens externa nettoomsättning 2016
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Verksamhetsbeskrivning

Produkter och teknologi
Hård- och mjukvara

Korenix har ett brett utbud av hård- och mjukvara. Hårdva-
ruutbudet inkluderar bl.a. Ethernet-switchar, trådlösa 
switchar samt routrar. Produkterna marknadsförs under 
namnen JetWave, JetNet och JetPort med olika kapacitet, 
funktioner och prestanda.

Erbjudandet inkluderar även mjukvaran Korenix 
Network Manager som används för att konfigurera nätverk. 

Lösningar

Korenix erbjuder kommunikationslösningar genom att 
kombinera affärsenhetens produkter efter kundens behov, 
exempelvis för övervakning och säkerhet i bussar. Korenix 
upplever att det finns ett växande behov hos publika trans-
portbolag att installera övervakningssystem för att främja en 
tryggare miljö för passagerare och personal samt bidra till att 
minska brottslighet och skadegörelse. Systemet innehåller 
även passagerarinformation och kommunicerar med håll-
platser om beräknad ankomsttid. 

Produktutveckling 
Produktutveckling sker i den egna anläggningen i Taipei, 
Taiwan. 

Tillverkning
Korenix produkter tillverkas dels i affärsenhetens delägda 
anläggning i Taipei, Taiwan, dels i ett par utvalda kontrakts-
tillverkare i Taiwan. Förutom sammansättning av kompo-
nenter tillverkar affärsenheten kretskort som ingår i slutpro-
dukterna. Den delägda anläggningen är certifierad enligt 
ISO 9001. 

Inköp och logistik
Korenix köper in cirka 2 000 komponenter från cirka 250 
leverantörer i Europa och Asien. Komponentlagerhållning 
sker främst i ett distributionscenter i Taipei, Taiwan. Logis-
tikfunktionen skickar komponenter till de olika tillverk-
ningsanläggningarna baserat på planerad produktion. Det 
finns mindre färdigvarulager i anslutning till anläggning-
arna men till största del skickas de färdiga produkterna 
löpande tillbaka till affärsenhetens distributionscenter i 
Taipei, Taiwan, eller direkt till kund. Från Korenix distribu-
tionscenter skickas sedan produkterna vidare till kunder och 
distributörer på de lokala marknaderna. All transport sker 
via en extern tredjepartslogistik aktör. 

Intäktsmodell
Korenix intäktsmodell består främst av produktförsäljning. 

Exempel på Korenix produkter. Från vänster: JetNet Managed L3 Routing Switch och JetCon Industrial Gigabit Ethernet Media Converter.
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Verksamhetsbeskrivning

Marknadssegment, distribution och kunder
Marknadssegment

Korenix vänder sig till applikationsområden inom exempel-
vis ”smart cities” som efterfrågar ökad effektivitet och 
service. Detta innefattar bl.a. fast eller trådlös kommunika-
tion inom transport såsom informationssystem för bussar, 
tåg, tunnelbana och vägar. Andra segment inbegriper kraft-
industrin och tillverkningsindustrin. Det största marknads-
segmentet är övervakning som stod för 33 procent av netto-
omsättningen 2016. Transport och infrastruktur stod för 
15 procent medan kraftsektorn stod för elva procent av 
nettoomsättningen. 

Distribution och kunder

Korenix försäljning sker antingen direkt till slutkunder eller 
till systemintegratörer, OEMs och distributörer. OEM-
kunder är fördelade på flera marknader och svarade för 
21 procent av nettoomsättningen 2016, varav merparten 
går till USA-marknaden. Den egna säljorganisationen består 
av kontor i två länder och riktar sig till både slutkunder, 
 systemintegratörer och OEMs. 

Korenix har cirka 300 kunder av varierande storlek. De 
tio största kunderna stod för 41 procent av nettoomsätt-
ningen 2016. Europa stod för 37 procent, Asien för 
50 procent, USA för åtta procent och övriga marknader för 
fem procent av nettoomsättningen.

Asien
50 %

Europa
37 %

USA
8 %

Övriga marknader
5 %

 
Nettoomsättning 2016 per geografi för Korenix.

Strategi och framtid
Under hösten 2014 initierades en affärsenhetsstrategi som 
innebar ökad satsning på utveckling och marknadsföring av 
trådlös kommunikationsteknik med inriktning på övervak-
ning och säkerhet. Denna strategi ligger fast men har tagit 
längre tid att implementera än planerat. Hittills har majori-
teten av hårdvaruprodukterna lanserats och under 2016 
påbörjades även mjukvaruutvecklingen inom 
nätverkssäkerhet. 

Korenix kommer under kommande år att öka fokus på 
marknadsföring och försäljning med förstärkning av organi-
sationen i såväl Europa som i USA och Asien. En ny mark-
nads- och säljorganisation inrättades i början av 2017, vilket 
innebar bl.a. adderade resurser i Kina. Marknadssegmenten 
transport och förnybar energi har givits ökad prioritet. 
Därutöver kommer affärsenheten att prioritera förbättringar 
inom logistik, supply chain och tillverkningsprocesser.

SLUTKUND

DISTRIBUTÖRDISTRIBUTÖR

 LOKAL OCH
GLOBAL OEM
 LOKAL OCH
GLOBAL OEM

 SYSTEM-
INTEGRATÖR
 SYSTEM-
INTEGRATÖR

Översiktsbild av Korenix säljkanaler.
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Verksamhetsbeskrivning

Medarbetare
Operativ struktur
Koncernen består av moderbolaget och 21 operativa dotter-
bolag i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Frankrike, 
England, USA, Kina, Taiwan, Singapore, Turkiet, Australien 
och Sydkorea, vilka bedriver verksamhet inom utveckling, 
tillverkning och försäljning. Bolaget Beijer Electronics 
Group AB tillhandahåller centrala funktioner som strategisk 
utveckling, ekonomi och finans, IT, personalfrågor, kvalitet 
och miljö samt kommunikation.

De ledande befattningshavarna i Koncernen utgörs i 
dagsläget av sex personer: VD och koncernchef, VD för 

dotterbolaget Beijer Electronics, VD för dotterbolaget 
Westermo, VD för dotterbolaget Korenix, CFO samt en 
personalchef. Koncernledningsmöten hålls regelbundet för 
att diskutera Koncernens strategiska och operativa utveck-
ling samt resultatuppföljning.

Anställda
Medeltalet anställda under 2016 var 714 (752 under 2015) 
inom Beijer Electronics Group. Omkring 64 procent 
(65 procent under 2015) var anställda utanför Sverige. 
Medeltalet anställda under de första sex månaderna 2017 
var 686 (723 under de första sex månaderna 2016).

Antal medarbetare 2016 2015 2014
Medeltal 714 752 760

Varav kvinnor, % 33 33 33

Per affärsenhet och moderbolag
Beijer Electronics 348 397 425
Westermo 202 191 178
Korenix 140 136 131
Moderbolaget 23 28 26

Per geografiskt område
Sverige 258 265 259
Övriga Europa 111 145 156
USA 55 65 67
Taiwan 248 241 238
Övriga länder 42 36 40

 

Immateriella rättigheter 
Beijer Electronics Group anser sig i dagsläget ha rutiner för 
det immaterialrättsliga arbetet. Delvis gör Koncernen s.k. 
”Freedom to operate”-analys inför väsentliga produktlanse-
ringar för att säkerställa att det inte finns några begräns-
ningar i kommersialiseringen på de marknader där Koncer-
nen är verksam. Koncernen gör även löpande utvärderingar 
om det är strategiskt motiverat att ansöka om patent för ny 
teknik som Koncernen har utvecklat.

Hållbarhetsfrågor m.m.
Miljöfrågor
Koncernens miljöarbete är framförallt fokuserat på produk-
ternas miljöpåverkan. Ett nära samarbete med leverantörer 
är en viktig drivkraft i miljöarbetet. Koncernens standard-
produkter uppfyller kraven i RoHS-direktivet, som bl.a. 
innebär att bly inte får användas i elektriska och elektro-
niska produkter. I merparten av de svenska bolagen är verk-
samheten ISO 14001-certifierad i syfte att bl.a. tillse att 
tillämpliga miljökrav efterföljs och att arbetet med miljöfrå-
gor är strukturerat och bidrar till kontinuerliga 
förbättringar.

CSRfrågor
Beijer Electronics Groups CSR-arbete fokuserar framförallt 
på ansvaret för dess produkter, ansvaret för Koncernens 
medarbetare, ansvaret för Koncernens effekt på miljön och 
att verksamheten efterlever FNs mänskliga rättigheter. CSR-
arbetet utgår främst ifrån FNs tio riktlinjer (eng. The ten 
principles of the UN global compact) samt att Koncernen 
följer rådande lagstiftningar som finns för produkterna och 
för tillverkning av produkterna. Beijer Electronics Group 
innehar även ett antal certifieringar både för Koncernens 
anläggningar och för dess produkter.

Koncernens företagsetiska riktlinjer sammanställs i 
Beijer Electronics Groups Code of Conduct. Koncernen 
kontrollerar centralt att dotterbolagen följer riktlinjerna och 
tillhandahåller utbildningar inom utvalda CSR-ämnen, 
exempelvis anti-korruption. Beijer Electronics Groups Code 
of Conduct uppdateras kontinuerligt för att ta hänsyn till 
rådande omständigheter gällande verksamheten och dess 
omvärld. 
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Utvald historisk finansiell information

Nedanstående finansiella rapporter i sammandrag avseende 
helår är hämtade från Beijer Electronics Groups årsredovis-
ningar för räkenskapsåren 2014–2016, som upprättats i 
enlighet med International Financial Reporting Standards 
(”IFRS”) såsom de antagits av EU och reviderats av Bolagets 
revisor. De finansiella rapporterna i sammandrag (samt 
nyckeltal som beräknas enligt IFRS) avseende de första 
sex månaderna 2017 och 2016 är hämtade från Beijer 
 Electronics Groups delårsrapport för perioden januari–juni 
2017, som är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrappor
tering och årsredovisningslagen. Delårsrapporten har inte 
översiktligt granskats eller reviderats av Bolagets revisor. De 
finansiella rapporterna i sammandrag är uppställda i enlig-
het med formatet i Beijer Electronics Groups delårsrapport i 
syfte att underlätta en jämförelse mellan räkenskapsperio-
derna. Koncernens resultaträkning, balansräkning och 
kassaflödesanalys i sammandrag i prospektet innehåller 
därför summeringar av vissa poster som särredovisas i årsre-
dovisningarna. Koncernens resultaträkning i sammandrag 
innehåller därutöver separat redovisning av avskrivningar 
som är hämtad från ”Not 2 – Rapportering för segment” i 
årsredovisningarna för respektive räkenskapsår. För ytterli-
gare information om hur redovisning skett hänvisas till 
”Not 1 – Redovisningsprinciper” på s. 46 och framåt i Beijer 
Electronics Groups årsredovisning för 2016.

Prospektet innehåller därutöver vissa nyckeltal som inte 
definieras enligt IFRS (alternativa nyckeltal). Dessa finan-
siella nyckeltal har inte granskats eller reviderats av Bolagets 
revisor. Beijer Electronics Groups uppfattning är att dessa 
nyckeltal i stor utsträckning används av vissa investerare, 
värdepappersanalytiker och andra intressenter som komplet-
terande mått på resultatutveckling och finansiell ställning. 
Beijer Electronics Groups nyckeltal som inte definieras 
enligt IFRS är inte nödvändigtvis jämförbara med liknande 
mått som presenteras av andra företag och har vissa begräns-
ningar som analysverktyg. De bör därför inte betraktas 
 separat från, eller som ett substitut för, Beijer Electronics 
Groups finansiella information som upprättats enligt IFRS.

Informationen nedan ska läsas tillsammans med Beijer 
Electronics Groups finansiella rapporter för räkenskapsåren 
2014–2016 samt för perioden januari–juni 2017. Delar av 
dessa har införlivats i detta prospekt genom hänvisning 
(se ”Införlivande genom hänvisning m.m.” i avsnittet ”Legala 
frågor och kompletterande information”). Samtliga rapporter 
finns  tillgängliga på Beijer Electronics Groups hemsida, 
www..beijergroup.se.

Förutom vad som anges ovan har ingen information i 
detta prospekt granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

Utvald historisk finansiell information

Koncernens resultaträkning i sammandrag

Mkr
6 månader  

2017
6 månader 

2016 2016 2015 2014
Nettoomsättning 594 564 1 122 1 375 1 402
Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader –2 0 2 10 41
Rörelsens kostnader exklusive avskrivningar –550 –585 –1 100 –1 269 –1 264
Rörelseresultat före avskrivningar 42 –20 23 116 179

Avskrivningar immateriella  anläggningstillgångar –25 –21 –44 –42 –45
Avskrivningar materiella anläggningstillgångar –9 –10 –19 –22 –20
Rörelseresultat 9 –51 –39 52 114

Finansnetto –12 –5 –85 –9 –17
Resultat före skatt –3 –56 –124 43 97

Beräknad skatt 0 11 –2 –20 –34
Nettoresultat –3 –45 –126 24 63

Hänförligt till moderbolagets aktieägare –4 –44 –126 24 62
Hänförligt till innehav utan bestämmande  inflytande 1 0 0 0 1
Vinst per aktie, kr –0,19 –2,33 –6,61 1,26 3,24
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Utvald historisk finansiell information

Koncernens balansräkning i sammandrag
Mkr 20170630 20160630 20161231 20151231 20141231
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 759 735 767 718 701
Materiella anläggningstillgångar 85 78 83 83 84
Finansiella anläggningstillgångar 62 131 50 108 110
Omsättningstillgångar 443 434 424 427 445
Likvida medel och kortfristiga placeringar 74 111 107 117 157
Summa tillgångar 1 423 1 488 1 431 1 453 1 496

Eget kapital och skulder
Eget kapital hänförligt till moderbolagets  aktieägare 391 463 415 521 497
Innehav utan bestämmande inflytande 6 6 6 6 6
Långfristiga skulder 500 535 515 531 504
Kortfristiga skulder 526 484 495 395 489
Summa eget kapital och skulder 1 423 1 488 1 431 1 453 1 496
Därav räntebärande skulder 709 680 689 609 656

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag

Mkr
6 månader  

2017
6 månader 

2016 2016 2015 2014
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 21 0 13 79 116
Förändringar i rörelsekapital –25 –19 –3 6 21
Kassaflöde från den löpande verksamheten –4 –19 9 85 137

Kassaflöde från investeringsverksamheten –42 –34 –75 –80 –60
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 16 69 72 –23 –57
Utbetald utdelning – –24 –24 –24 –24
Periodens kassaflöde –30 –8 –17 –42 –4

Likvida medel och kortfristiga placeringar vid årets början 107 117 117 157 148
Kursförändringar likvida medel –3 2 8 2 13
Likvida medel och kortfristiga placeringar 
vid periodens slut 74 111 107 117 157

Nyckeltal och data per aktie
6 månader  

2017
6 månader 

2016 2016 2015 2014
Rörelsemarginal2), % 1,5 –9,1 –3,5 3,8 8,1
Vinstmarginal2), % –0,5 –7,9 –11,2 1,7 4,5
Soliditet2), % 27,9 31,5 29,4 36,3 33,6
Eget kapital per aktie2), kr 20,5 24,3 21,8 27,3 26,0
Vinst per aktie1), kr –0,19 –2,33 –6,61 1,26 3,24
Avkastning på eget kapital efter skatt2), % –19,5 –9,7 –26,6 4,6 13,9
Avkastning på sysselsatt kapital2), % 2,1 –3,9 –3,2 4,8 10,3
Avkastning på operativt kapital2), % 3,1 –6,9 –5,8 7,4 17,7
Medelantal anställda 686 723 714 752 760

Nyckeltalen för delårsperioderna januari–juni 2017 respektive 2016 är ej reviderade.
1) IFRSnyckeltal. 
2) Alternativt nyckeltal, ej reviderat.
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Utvald historisk finansiell information

Definitioner och avstämning av nyckeltal
Nyckeltal Definition Förklaring

Avkastning på eget kapital efter skatt Nettoresultat för de senaste tolv månaderna i 
förhållande till genomsnittligt eget kapital 
(medelvärde av innevarande rapportperiod och 
motsvarande post jämförelseperiod tolv månader 
tidigare1)).

Koncernen anser att detta nyckeltal ger inves-
terare en bättre förståelse för Koncernens 
förmåga att förränta det kapital som dess 
ägare har ställt till förfogande.

Avkastning på operativt kapital Rörelseresultat för de senaste tolv månaderna i 
förhållande till genomsnittligt operativt kapital 
(medelvärde av innevarande rapportperiod och 
motsvarande post jämförelseperiod tolv månader 
tidigare 2)).

Koncernen betraktar detta nyckeltal som rele-
vant för investerare som vill bedöma Koncer-
nens lönsamhet oberoende av de finansiella 
tillgångarna och oberoende av företagets 
finansiering.

Avkastning på sysselsatt kapital Resultat före skatt plus finansiella kostnader för 
de senaste tolv månaderna i förhållande till 
genomsnittligt sysselsatt kapital (medelvärde av 
innevarande rapportperiod och motsvarande post 
jämförelseperiod tolv månader tidigare 3)).

Koncernen anser att detta nyckeltal ger inves-
terare en bättre förståelse för Koncernens 
förmåga att förränta det kapital som dess 
ägare och långivare har ställt till förfogande.

Mkr

12 månader 
som slutade 

den 30 juni  
2017

12 månader 
som slutade 

den 30 juni  
2016 2016 2015 2014

Resultat före skatt –72 –56 –124 43 97
Finansiella kostnader –95 –11 –89 –12 –20
Resultat före skatt plus 
finansiella kostnader 23 –45 –35 55 117

Avkastning på sysselsatt 
kapital, % 2,1 –3,9 –3,2 4,8 10,3

Eget kapital per aktie Eget kapital hänförligt till moderbolagets 
 aktieägare dividerat med antal aktier.4)

Nyckeltal som visar bokfört värde per aktie. 

Operativt kapital Balansomslutning minus likvida medel och kort
fristiga placeringar samt räntebärande skulder.

Se ”Avkastning på operativt kapital” ovan.

Rörelsemarginal Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning. Koncernen betraktar detta nyckeltal som 
 relevant för investerare som vill bedöma 
Koncernens möjlighet att nå upp till en 
branschmässig lönsamhetsnivå. 

Sysselsatt kapital Eget kapital plus räntebärande skulder. Se ”Avkastning på sysselsatt kapital” ovan.

Soliditet Eget kapital i förhållande till balansomslutning. Koncernen betraktar detta nyckeltal som 
 relevant för investerare som vill bedöma 
Koncernens finansiella ställning.

Vinstmarginal Nettoresultat i förhållande till nettoomsättning. Koncernen betraktar detta nyckeltal som 
 relevant för investerare som vill bedöma 
Koncernens möjlighet att nå upp till en 
branschmässig lönsamhetsnivå.

Vinst per aktie Nettoresultat hänförligt till moderbolagets 
 aktieägare dividerat med antal aktier.

–

1) Ingående eget kapital per den 1 januari 2014 och den 1 juli 2015 uppgick till 396 mkr respektive 538 mkr.
2) Ingående operativt kapital per den 1 januari 2014 och den 1 juli 2015 uppgick till 601 mkr respektive 749 mkr. Rörelseresultat för de 12 månader som slutade den 30 juni 2016 och 

den 30 juni 2017 uppgick till –50 mkr respektive 21 mkr. 
3) Ingående sysselsatt kapital per den 1 januari 2014 och den 1 juli 2015 uppgick till 1 104 mkr respektive 1 196 mkr.
4) 19 067 586 stamaktier under samtliga perioder. 
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Kommentarer till den finansiella utvecklingen

Nedanstående kommentarer till den finansiella utveck-
lingen baseras på räkenskapsåren 2016, 2015 och 2014 
samt perioderna 1 januari till 30 juni 2017 och 2016. 
 Informationen bör läsas i anslutning till Beijer Electronics 
Groups historiska finansiella information för räkenskaps-
åren 2016, 2015 och 2014 och för perioderna 1 januari till 
30 juni 2017 och 2016.

Siffror inom parentes anger uppgift för motsvarande 
period under föregående räkenskapsår.

Jämförelse januari–juni 2017 och 
januari–juni 2016 
Orderingång och nettoomsättning
Koncernens orderingång steg med 15 procent till 625 mkr 
(545) under 1 januari till 30 juni 2017 jämfört med motsva-
rande period 2016. Valutajusterat steg orderingången med 
elva procent. Nettoomsättningen ökade med fem procent 
till 594 mkr (564). Nettoomsättningen ökade med två 
procent valutajusterat. Orderingång och nettoomsättning 
ökade för samtliga affärsenheter. Beijer Electronics orderin-
gång ökade med åtta procent vilket förklaras bland annat av 
en starkare amerikansk marknad. Westermos orderingång 
ökade med 27 procent, bland annat på grund av en högre 
efterfrågan inom tåg- och järnvägsinfrastruktur.

Rörelseresultat
Rörelseresultatet före avskrivningar ökade till 42 mkr (–20). 
Avskrivningarna uppgick till 33 mkr (31). Rörelseresultatet 
blev 9 mkr (–51). Rörelseresultatet under första halvåret 
2016 belastades med engångskostnader om 50 mkr. Exklu-
sive engångskostnader uppgick resultatet till –1 mkr under 
första halvåret 2016. Den underliggande resultatförbätt-
ringen beror på ökad försäljning och bättre bruttomargina-
ler. Resultatet har förbättrats trots ökade kostnader för pro-
duktutveckling samt selektiva satsningar inom marknad och 
försäljning. Övriga rörelsekostnader har sänkts till följd av 
omstruktureringsarbetet som utfördes under 2016.

Resultat
Resultatet före skatt uppgick till –3 mkr (–56). Finansnettot 
blev –13 mkr (–5). Finansnettot har påverkats dels av högre 
räntekostnader för lån samt negativa valutaeffekter. Resulta-
tet efter beräknad skatt blev –3 mkr (–45). Resultatet per 
aktie efter beräknad skatt uppgick till –0,19 kronor (–2,33).

Investeringar, kassaflöde och finansiell 
ställning 
Koncernens investeringar inklusive balanserade utvecklings-
kostnader och förvärv uppgick till 43 mkr (34). Kassaflödet 
från den löpande verksamheten var –4 mkr (–19), huvud-
sakligen påverkat av den rörelseresultatförbättring som 
beskrivs ovan. Det egna kapitalet uppgick till 398 mkr 
(469). Soliditeten var 28 procent (32). Likvida medel 
uppgick till 74 mkr (111). Nettoskulden var 634 mkr (569).

Jämförelse räkenskapsåren 2016 och 
2015
Orderingång och nettoomsättning
Koncernens orderingång uppgick till 1 142 mkr (1 333). 
Nettoomsättningen blev 1 122 mkr (1 375).

Den lägre orderingången och nettoomsättningen 
 förklaras huvudsakligen av det avslutade samarbetet med 
Mitsubishi Electric. Exklusive produkter från Mitsubishi 
Electric minskade nettoomsättningen med åtta procent. 
Nedgångarna i de underliggande volymerna förklaras av en 
lägre efterfrågan inom olja- och gassektorn i USA samt en 
lägre projektförsäljning inom IDC. I Norden och Baltikum 
föll nettoomsättningen sammantaget med 35 procent till 
307 mkr (471) och svarade för 27 procent av Koncernens 
nettoomsättning. I övriga Europa minskade nettoomsätt-
ningen med 13 procent till 369 mkr (424) motsvarande 
33 procent av den totala nettoomsättningen. I Nord- och 
Sydamerika minskade nettoomsättningen med 19 procent 
till 195 mkr (240). Det utgjorde 17 procent av nettoomsätt-
ningen. I Asien ökade omsättningen med nio procent till 
228 mkr (209) motsvarande 20 procent av Koncernens 
nettoomsättning. Av Koncernens totala nettoomsättning 
svarade egenutvecklade produkter för cirka 92 procent.

Rörelseresultat
Rörelseresultatet före avskrivningar var 23 mkr (116). 
Avskrivningarna uppgick till 62 mkr (63). Rörelseresultatet 
blev –39 mkr (52). Resultatet har belastats med engångs-
kostnader om 50 mkr (7). Exklusive engångskostnader var 
resultatet 11 mkr (60). Den underliggande resultatförsäm-
ringen beror på den lägre försäljningsvolymen. Nedgången 
har samtidigt motverkats av bättre bruttomarginaler samt 
effekter av omstruktureringsprogrammet som fallit ut enligt 
plan. 

Kommentarer till den finansiella utvecklingen
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Kommentarer till den finansiella utvecklingen

Resultat
Resultatet före skatt uppgick till –124 mkr (43). Finans-
nettot var –85 mkr (–9). I finansnettot ingår en nedskriv-
ning på 72 mkr av intresseinnehavet i brasilianska Altus 
Sistemas under det tredje kvartalet 2016. Resultatet efter 
beräknad skatt blev –126 mkr (24). Resultatet per aktie 
efter beräknad skatt var –6,61 kronor (1,26).

Investeringar, kassaflöde och finansiell 
ställning 
Koncernens investeringar inklusive balanserade utvecklings-
kostnader samt förvärv och avyttringar uppgick till 75 mkr 
(80). Kassaflödet från den löpande verksamheten var 9 mkr 
(85) och påverkades av omstruktureringen inom Koncer-
nen. Det egna kapitalet uppgick till 421 mkr (527) vid 
årsskiftet. Soliditeten var 29 procent (36). Likvida medel 
uppgick till 107 mkr (117). Nettoskulden var 582 mkr 
(493).

Jämförelse räkenskapsåren 2015 och 
2014 
Orderingång och omsättning
Koncernens orderingång minskade till 1 333 mkr (1 398) 
under 2015. I juni 2014 avyttrades fordonsverksamheten 
inom IAS i USA. Justerat för avyttringen minskade orderin-
gången med tre procent. Den svagare kronan påverkade 
orderingången positivt. Justerat för valutaeffekter var order-
ingången elva procent lägre. Koncernens nettoomsättning 
minskade med två procent till 1 375 mkr (1 402). Exklusive 
avyttringen i USA var nettoomsättningen oförändrad. Juste-
rat för valutaeffekter minskade nettoomsättningen med åtta 
procent. I Norden och Baltikum sammantaget föll netto-
omsättningen med 13 procent till 470 mkr (539) och 
svarade för 34 procent av Koncernens nettoomsättning. 
I övriga Europa steg nettoomsättningen med sex procent till 
424 mkr (399) motsvarande 31 procent av den totala 

 nettoomsättningen. I Nord- och Sydamerika minskade 
nettoomsättningen med sju procent till 240 mkr (259) och 
utgjorde 17 procent av nettoomsättningen. I Asien ökade 
nettoomsättningen med 20 procent till 210 mkr (175) 
motsvarande 15 procent av Koncernens nettoomsättning. 
Av Koncernens totala nettoomsättning svarade egenutveck-
lade produkter för cirka 85 procent.

Rörelseresultat
Koncernens rörelseresultat före avskrivningar blev 116 mkr 
(179). Avskrivningarna var 63 mkr (65). Rörelseresultatet 
uppgick till 52 mkr (114). I resultatet 2014 ingick en reali-
sationsvinst på 33 mkr. Exklusive denna var resultatet 
81 mkr. Det lägre resultatet förklaras av den lägre försälj-
ningsvolymen och negativa valutaeffekter på 22 mkr. 
 Resultatnedgången dämpades samtidigt av besparings-
programmet från 2014 inom affärsområde IAS som gav 
32 mkr valutajusterat i lägre kostnader under året. 

Resultat
Resultatet före skatt uppgick till 43 mkr (97). Finansnettot 
uppgick till –9 mkr (–17). Vinsten efter beräknad skatt blev 
24 mkr (63). Vinsten per aktie efter beräknad skatt uppgick 
till 1,26 kronor (3,24).

Investeringar, kassaflöde och finansiell 
ställning 
Koncernens investeringar inklusive balanserade utvecklings-
kostnader samt förvärv och avyttringar uppgick till 80 mkr 
(60) under 2015. Kassaflödet från den löpande verksamhe-
ten inklusive förändringar i rörelsekapitalet blev 85 mkr 
(137). Förändringen förklaras främst av den rörelseresultat-
försämring som beskrivs ovan. Det egna kapitalet uppgick 
till 527 mkr (503) vid årsskiftet. Soliditeten var 36 procent 
(34). Likvida medel uppgick till 117 mkr (157). Netto-
skulden var 493 mkr (499).



INBJUDAN T ILL TECKNING AV AKTIER I  BEI JER ELECT RONICS GROUP AB 55

Kapitalstruktur och annan finansiell information

Eget kapital och skuldsättning
Tabellerna i detta avsnitt redovisar Beijer Electronics Groups kapitalstruktur på koncernnivå per den 30 juni 2017. Se avsnittet 
”Aktiekapital och ägarförhållanden” för ytterligare information om bl.a. Koncernens aktiekapital och aktier. Tabellerna i detta 
avsnitt bör läsas tillsammans med avsnittet ”Kommentarer till den finansiella utvecklingen” och Beijer Electronics Groups 
 finansiella information, med tillhörande noter.

Kapitalstruktur och annan finansiell 
information

Eget kapital och skulder
Nedan redovisas Beijer Electronics Group kapitalisering 
per den 30 juni 2017.

Mkr 20170630
Summa kortfristiga skulder 526

Mot garanti eller borgen –
Mot säkerhet –
Utan garanti/borgen eller säkerhet 526

Summa långfristiga skulder 500
Mot garanti eller borgen –
Mot säkerhet –
Utan garanti/borgen eller säkerhet 500

Summa eget kapital 398
Aktiekapital 6
Övrigt tillskjutet kapital 26
Omräkningsreserv 93
Balanserat resultat 266
Eget kapital hänförligt till innehav utan 
 bestämmande inflytande 6

Nettoskuldsättning
Nedan redovisas Beijer Electronics Group nettoskuldsättning 
per den 30 juni 2017.

Mkr 20170630
(A) Kassa 0
(B) Andra likvida medel 71
(C) Lätt realiserbara värdepapper 3
(D) Summa likviditet (A)+(B)+(C) 74

(E) Kortfristiga finansiella fordringar –

(F) Kortfristiga bankskulder 213
(G) Kortfristig del av långfristiga skulder 60
(H) Andra kortfristiga finansiella skulder 3
(I) Summa kortfristiga finansiella skulder 

(F)+(G)+(H) 276

(J) Netto kortfristig finansiell skuldsättning 
(I)–(E)–(D) 202

(K) Långfristiga banklån 330
(L) Emitterade obligationer –

(M) Andra långfristiga lån 2
(N) Långfristig finansiell skuldsättning 

(K)+(L)+(M) 332

(O) Finansiell nettoskuldsättning (J)+(N) 534

Per den 30 juni 2017 uppgick Beijer Electronics Groups 
finansiella nettoskuldsättning till 534 mkr.

Av Beijer Electronics Groups långfristiga finansiering 
förfaller 60 mkr till betalning inom tolv månader, beräknat 
per den 30 juni 2017. Detta utgör Beijer Electronics 
Groups kortfristiga finansiella skuldsättning.

Per den 30 juni 2017 uppgick Beijer Electronics Groups 
långfristiga finansiella skulder till 332 mkr.

Eventualförpliktelser
Av nedanstående tabell framgår Beijer Electronics Groups 
eventualförpliktelser per den 30 juni 2017. 
Mkr 20170630
Garantiåtaganden FPG/PRI 1
Garantiförbindelser till förmån för dotterbolag –
Övriga garantiåtaganden 1
Summa eventualförpliktelser 2

Kreditfaciliteter
Av nedanstående tabell framgår Beijer Electronics Groups 
kreditfaciliteter per den 30 juni 2017.

Mkr
Facilitetens 

storlek
Utnyttjat 

belopp
Checkräkningskredit 250 213
Lånefacilitet 300 290
Revolverande facilitet 200 100
Totalt 750 603

För vidare information om Koncernens lånefaciliteter, se 
”Kreditfacilitetsavtal” i avsnittet ”Legala frågor och komplette
rande information”.

Siffror inom parentes anger uppgift för motsvarande period under föregående räkenskapsår.
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Information och uttalande angående 
rörelsekapital
Det är Koncernens bedömning att det befintliga rörelseka-
pitalet är tillräckligt för de aktuella behoven under den 
kommande tolvmånadersperioden. 

Med rörelsekapital avses här ett bolags möjlighet att få 
tillgång till likvida medel för att fullgöra sina betalningsför-
pliktelser vartefter de förfaller till betalning. Till grund för 
ovanstående redogörelse har Beijer Electronics Group bl.a. 
beaktat bedömda kassaflöden i verksamheten samt Koncer-
nens finansiella resurser och finansieringsstruktur.

Forskning och utveckling
Koncernen bedriver löpande utvecklingsprojekt för att 
bredda utbudet med nya produkter och lösningar samt för 
att förbättra det befintliga erbjudandet. Totalutgifterna för 
produktutveckling var 137 mkr under 2016, 134 mkr 
under 2015 och 109 mkr under 2014.

Utgifter för utveckling, där forskningsresultat eller 
annan kunskap tillämpas för att åstadkomma nya produk-
ter, redovisas som en tillgång i balansräkningen om produk-
ten är tekniskt och kommersiellt användbar och Koncernen 
har tillräckliga resurser att fullfölja utvecklingen och därefter 
använda eller sälja den immateriella tillgången. Det redovi-
sade värdet inkluderar utgifter för material, direkta utgifter 
för löner och indirekta utgifter som kan hänföras till till-
gången på ett rimligt och konsekvent sätt. Övriga utgifter 
för utveckling redovisas i resultaträkningen som kostnad när 
de uppkommer. I balansräkningen redovisade utvecklings-
kostnader är upptagna till anskaffningsvärde minus acku-
mulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. 

Investeringar
I tabellen nedan sammanfattas Beijer Electronics Groups 
sammanlagda investeringar under åren 2014–2016. De 
ordinarie investeringarna består i huvudsak av investeringar 
i produktutveckling, maskiner och andra tekniska anlägg-
ningar, IT system samt inventarier, verktyg och 
installationer.

Mkr 2016 2015 2014
Investeringar i immateriella 
 anläggningstillgångar –61 –45 –28
Investeringar i materiella 
 anläggningstillgångar –16 –17 –17
Avyttring av dotterföretag, 
netto likviditetspåverkan 3 –14 –14
Investeringar i finansiella 
 anläggningstillgångar – –3 –
Beloppen i tabellen avser likviditetseffekten av investeringar.

Pågående och framtida investeringar
Beijer Electronics Groups investeringar uppgick under de 
två första kvartalen 2017 till 42 mkr (34) och bestod i 
huvudsak av investeringar i produktutveckling och i ny 
utrustning för produktionsanläggningen i Stora Sundby. 
Pågående investeringar är främst förlagda inom produkt-
utveckling. Några större framtida investeringsprojekt har ej 
beslutats om. Investeringar har finansierats genom 
 kassaflöden från den löpande verksamheten och inom 
ramen för befintliga krediter.

Materiella anläggningstillgångar
Beijer Electronics Groups materiella anläggningstillgångar 
består främst av inventarier, verktyg, installationer, byggna-
der, mark, maskiner och andra tekniska anläggningar. Per 
den 30 juni 2017 uppgick materiella anläggningstillgång-
arna till 85 mkr (78). Beijer Electronics Groups materiella 
anläggningstillgångar uppgick per den 31 december 2016 
till 83 mkr.

Immateriella anläggningstillgångar
Beijer Electronics Groups immateriella anläggningstill-
gångar består av goodwill, utvecklingsutgifter, varumärken, 
kundkontrakt, kapitaliserade IT utgifter och Koncernens 
teknikplattform. Per den 30 juni 2017 uppgick immate-
riella anläggningstillgångar till 759 mkr (735). 

Mkr 20161231 20151231 20141231
Goodwill 519 492 481
Utvecklingsutgifter 123 85 67
ITutgifter 37 42 42
Varumärken 52 54 56
Kundkontrakt 30 39 47
Teknikplattform 6 7 8
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Riskhantering och finansiell 
exponering 
Beijer Electronics Groups verksamhet påverkas av ett antal 
omvärldsfaktorer vars effekter på Koncernens resultat och 
finansiella ställning kan kontrolleras i varierande grad. 
Affärsrisker såsom marknadsrisker, samarbetsavtal, produkt-
ansvar, teknisk utveckling, personberoende med flera analy-
seras kontinuerligt och vid behov vidtas åtgärder för att 
reducera Koncernens riskexponering. Beijer Electronics 
Group har såväl försäljning som inköp i utländsk valuta och 
är därmed exponerad mot valutarisker. Beijer Electronics 
Group har även vissa finansiella risker såsom ränterisk, 
kreditrisk, likviditetsrisk och kapitalrisk. Regler för risknivå 
och hantering av de finansiella riskerna på olika nivåer inom 
Koncernen fastställs av styrelsen. Målet är att minimera 
riskerna och klargöra ansvar och befogenheter. Uppföljning 
av reglerna och att de efterlevs kontrolleras av ansvarig och 
avrapporteras till styrelsen.

Valutaexponering
Koncernen verkar internationellt och utsätts för olika typer 
av valutarisker. Den främsta exponeringen avser inköp och 
försäljning i utländska valutor, där risken kan bestå av dels 
fluktuationer i valutan på det finansiella instrumentet, 
kund- eller leverantörsfakturan, dels valutarisken i förvän-
tade eller kontrakterade betalningsflöden benämnd transak-
tionsexponering. Valutafluktuationer återfinns också i 
omräkningen av utländska dotterföretags tillgångar och 
skulder till moderbolagets funktionella valuta (omräknings-
exponering). Koncernen har under räkenskapsåret inte 
 valutasäkrat betalningsflöden eller exponeringen i utländska 
dotterbolag i enlighet med Koncernpolicyn. 

De största inköpsvalutorna för Beijer Electronics Group 
är USD, EUR och SEK. De största faktureringsvalutorna är 
EUR, USD, SEK och GBP. Koncernen har en hög grad av 
s.k. flödesmatchning av valutaexponeringarna, innebärande 
ett relativt lågt value-at-risk (teoretiskt riskvärde). Policyn 
för Koncernens dotterbolag är att dessa ska hantera sin valu-
tarisk genom att styra intäkter och kostnader mot funktio-
nell valuta och överlåta åt moderbolaget att hantera 
nettingen av de olika valutorna. Moderbolaget utvärderar 
kvartalsvis och vid behov nettoexponeringen i respektive 
inköps- och försäljningsvaluta i syfte att bedöma effekterna 
på Koncernens resultat. En 10-procentig försvagning/
förstärkning av värdet på den svenska kronan jämfört med 
en sammanvägning av transaktionsvalutorna förbättrar/
försämrar nettoomsättningen med cirka 93 mkr och rörelse-
resultatet med cirka 16 mkr givet 2016 års nivåer och mix 
för försäljning och intjäning. 87 procent (85) av Koncer-

nens nettoomsättning var 2016 i utländsk valuta. Koncer-
nen har betydande nettotillgångar denominerade i NTD 
och USD. En 10-procentig försvagning/förstärkning av 
värdet på den svenska kronan mot NTD respektive USD 
bedöms öka/minska eget kapital per den 31 december 2016 
med 31 mkr respektive 23 mkr. 

Ränteexponering
Beijer Electronics Groups finansnetto och resultat påverkas 
av fluktuationer i räntenivåerna. Koncernens genomsnittliga 
räntebindningsperiod är cirka 90 dagar. Räntenivåerna vid 
årsskiftet varierar mellan 1,70 procent till 3,00 procent 
(0,80 – 1,84 procent). Genomsnittlig räntesats under 2016 
uppgick till cirka 2,1 (1,1) procent. En ränteförändring med 
en procent påverkar Koncernens resultat före skatt under 
2016 med cirka 6 (5) mkr.

Kreditexponering
Koncernens likvida medel är utfördelade på moderbolaget 
och dess dotterbolag, där inget bolag enskilt innehar mer än 
25 (33) procent av Koncernens totala likvida medel vid 
utgången av 2016. Koncernens policy är att placera likvida 
medel i regionalt välrenommerade och ledande banker med 
hög kreditrating. 

Koncernen är exponerad mot kreditrisker i kundford-
ringar. Beijer Electronics Groups kunder kreditkontrolleras 
varvid information om kundernas finansiella ställning 
inhämtas från olika kreditupplysningsföretag. Koncernen 
har upprättat en kreditpolicy för hur kundkrediterna ska 
hanteras där kundernas utveckling och betalningsförmåga 
följs löpande. Förskottsbetalning, bankgaranti eller annan 
säkerhet krävs för kunder med låg kreditvärdighet eller otill-
räcklig kredithistorik. I Koncernen gäller generellt att kund-
fordringar som varit förfallna mer än 120 dagar ska reserve-
ras till 100 procent. Hänsyn ska dock tas till förekomst av 
kreditförsäkringar och dylikt. Dessutom ska även individu-
ella bedömningar göras vid behov. Kostnader för befarade 
och konstaterade kundförluster under 2016 uppgick till 0,2 
mkr (0,2), vilket utgjorde 0,02 procent (0,02) av Koncer-
nens nettoomsättning. 

Likviditetsexponering
Beijer Electronics Group har lån som förfaller till betalning 
vid olika tidpunkter. En del av lånen består av en check-
kredit som enligt villkoren löper över ett år och som efter 
förnyad prövning förlängs tolv månader vid löptidens slut. 
Koncernens förvärvsfinansieringar har samlats upp i 
enskilda förvärvslån med rörlig ränta och med rak 
 amorteringskurva. Koncernen ligger inom ramen för de 
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kreditvillkor som långivarna har ställt på Koncernen som 
säkerhet för kreditgivningen. Beijer Electronics Group 
ingick per den 18 mars 2015 ett nytt bankavtal med en 
avtalsperiod om tre år. Avtalet har under 2016 förlängts och 
löper till 2019–03–18. 

Kapitalexponering
Koncernens mål avseende kapitalstrukturen är att trygga 
Koncernens förmåga att fortsätta sin verksamhet, så att den 
kan fortsätta att generera avkastning till aktieägarna och 
nytta för andra intressenter samt att upprätthålla en optimal 
kapitalstruktur för att hålla nere kostnaderna för kapitalet. 
För att upprätthålla eller justera kapitalstrukturen kan 
Koncernen förändra den utdelning som betalas till aktie-
ägarna, återbetala kapital till aktieägarna, utfärda nya aktier 
eller sälja tillgångar för att minska skulderna. Finansiella 
kapitalrisker saknas då Koncernen ej har ett finansiellt 
tradingmandat, utan endast arbetar med operationellt 
kapital. 

Väsentliga tendenser 
Affärsenheten Beijer Electronics
Tillväxten drivs för närvarande främst av en ökad efterfrå-
gan på den amerikanska marknaden medan försäljningen i 
Europa och Asien har varit oförändrad. Norden har haft en 
svag försäljningsutveckling, i huvudsak påverkad av den 
stora omställningen av organisationen efter det att samarbe-
tet med Mitsubishi Electric avslutades vid årsskiftet 
2015/2016. 

Den nya operatörspanelen X2-serien som lanserades 
under andra halvåret 2016 har fått ett positivt mottagande 
på marknaden. Koncernen bedömer att produkternas kvali-
tet och säkerhet samt affärsenhetens leveranskapacitet fullt 
ut möter marknadens förväntningar. Affärsenhetens sats-
ningar på produktutveckling och försäljning kommer enligt 
Koncernens bedömningar att ge en påtagligare positiv effekt 
under 2018.

Affärsenheten Westermo
Ökad efterfrågan i USA, Kina och södra Europa bidrog till 
en positiv utveckling av Westermos försäljning. Affärsenhe-
tens satsning i Australien har resulterat i ett antal projektaf-
färer och beställningar. Westermo redovisade affärsenhetens 
hittills största orderbok vid utgången av kvartalet.

Affärsenhetens utbud har breddats och utökats med fler 
varianter av befintliga produkter. De nya produkterna 
möjliggör en breddning av affärsenhetens marknad då de 
även är anpassade till andra applikationer. Koncernen ser en 
fortsatt stark efterfrågan av affärsenhetens produkter, främst 
inom tåg- och järnvägsinfrastruktur. 

Affärsenheten Korenix
Korenix håller på att omorganiseras under 2017, exempelvis 
håller man på att formera en ny ledningsgrupp. Den nya 
ledningen kommer lägga stort fokus på att bygga upp en ny 
och förbättrad säljorganisation. Den tidigare bedömningen 
kring kostnader för de legala processer avseende några lokala 
nyckelmedarbetare som agerat illojalt mot företaget är oför-
ändrad. Kostnaderna för processen belastade resultatet med 
1,5 mkr under det första kvartalet och uppskattas uppgå till 
maximalt två mkr under 2017. I övrigt bedöms Korenix 
verksamhet inte påverkas av händelserna.

Koncernen bedömer att det finns en stor tillväxtpoten-
tial för affärsenhetens nyutvecklade produkter, framförallt 
för trådlösa nätverk, och att efterfrågan för dessa kommer 
öka markant inom marknadssegmentet övervakning och 
säkerhet samt inom smart cities.

Väsentliga förändringar sedan den 30 
juni 2017
Det har inte inträffat några väsentliga förändringar av Beijer 
Electronics Groups finansiella ställning eller ställning på 
marknaden sedan den 30 juni 2017.
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Styrelse
Enligt Beijer Electronics Groups bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst fem och högst sju bolagsstämmovalda ledamöter. 
Styrelsen består för närvarande av fem bolagsstämmovalda ledamöter (valda av årsstämman 2017 för tiden intill slutet av 
årsstämman 2018).

Namn Uppdrag Invald Oberoende
Revisions
utskottet

Ersättnings
utskottet

Aktie
innehav1)

Bo Elisson Ordförande 2013 Ja • 20 000
Ulrika Hagdahl Ledamot 2006 Ja 30 000
Maria Khorsand Ledamot 2010 Ja • –
Johan Wester Ledamot 2015 Nej2) • 950
Christer Öjdemark Ledamot 2013 Ja • 15 000
1) Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav per den 31 juli 2017 med därefter kända förändringar.
2) Ej oberoende i förhållande till större ägare i Bolaget.

Styrelse, ledande befattningshavare 
och revisor

Bo Elisson
Född 1950. Styrelsens ordförande sedan 2017 
och styrelseledamot sedan 2013.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: 
Civilingenjör vid Chalmers tekniska 
högskola, Göteborg. Lång erfarenhet från 
ASEA/ABB, bl.a. som affärsområdeschef för 
ABB Robotics. Tidigare Senior Industrial 
Advisor för Intelligrated Inc. och för närva-

rande Senior Industrial Advisor för MH Wirth AS och rådgivare 
till private equity-bolag. 

Andra pågående uppdrag/befattningar: Styrelseordförande i 
Empower Oy i Finland och styrelseledamot i Elisson Consulting 
AB.

Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): Styrelse-
ordförande i ADB Airfield Solutions i Belgien och styrelseledamot 
i Elof Hansson Bygghandel AB.

Innehav: 20 000 aktier.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive 
Bolagets större aktieägare.

Ulrika Hagdahl
Född 1962. Styrelseledamot sedan 2006.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: 
Civilingenjör vid Kungliga Tekniska 
Högskolan, Stockholm. Grundare av Orc 
Software AB (nuvarande Itiviti Group AB), 
tidigare bl.a. verkställande direktör och 
koncernchef samt affärsutvecklingschef i 
bolaget.

Andra pågående uppdrag/befattningar: VD och styrelse-
ledamot i Montech Invest AB, styrelseledamot i HiQ International 
AB, Image Systems AB, AB Idre Golf Ski & Spa och Starbreeze AB 
samt styrelsesuppleant i Albanello AB.

Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): Styrelse-
ledamot i Anoto Group AB och Industrial and Financial Systems 
(IFS AB).

Innehav: 30 000 aktier genom bolag.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive 
Bolagets större aktieägare.
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Maria Khorsand
Född 1957. Styrelseledamot sedan 2010.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: 
Civilingenjör vid Californa State University 
Fullerton, USA. Tidigare olika direktörsbe-
fattningar inom SP Sveriges Tekniska Forsk-
ningsinstitut, Ericsson, OMX Technology 
samt Dell Sweden AB.

Andra pågående uppdrag/befattningar: VD för SOS Alarm 
Sverige AB, styrelseledamot i Sveriges lantbruksuniversitet och 
VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, samt styrelse-
suppleant i  Vicinitor AB.

Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): VD för 
 SP  Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (nuvarande RISE 
Research Institutets of Sweden AB).

Innehav: 0 aktier.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive 
Bolagets större aktieägare.

Johan Wester
Född 1966. Styrelseledamot sedan 2015.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: 
Civilingenjörsexamen i industriell ekonomi 
vid Chalmers tekniska högskola, Göteborg. 
Tidigare haft befattningar som Partner på 
Arthur D. Little, Director Business Deve-
lopment hos FlexLink AB och VD för MPP 
Mediatec Group AB. För närvarande Invest-

ment Director på Stena Adactum AB och Stena Sessan AB.

Andra pågående uppdrag/befattningar: Styrelseordförande i 
Captum Group AB, S-Invest Trading AB, Torslanda Tidningen AB 
och Stiftelsen TorslandaIdrott samt styrelseledamot i Midsona AB 
och Stena Renewable AB.

Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): Styrelse-
ordförande i Mediatec Broadcast AB.

Innehav: 950 aktier inom familjen.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, men inte till 
Bolagets större aktieägare.

Christer Öjdemark
Född 1951. Styrelseledamot sedan 2013.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: 
Civilingenjör vid Linköpings Universitet 
och Teknologie Hedersdoktor vid 
 Linköpings Universitet. Under många år 
verksam inom BT Industries-koncernen, 
varit VD för Danfoss AB och koncernchef 
för Envac AB.

Andra pågående uppdrag/befattningar: Styrelseordförande i 
Envac AB och styrelseledamot i CBÖ Konsult AB.

Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): Styrelse-
ordförande i Movac AB samt styrelseledamot i Proplate AB och 
ElectricCITY Innovation ekonomisk förening.

Innehav: 15 000 aktier.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen  respektive 
Bolagets större aktieägare.
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Ledande befattningshavare
Namn Befattning Anställd sedan Aktieinnehav1)

Per Samuelsson VD och koncernchef 2015 20 000

Stefan Lager VD för Beijer Electronics 2016 7 527

LarsOla Lundkvist VD för Westermo 2008 12 023

Wesley Chen VD för Korenix 2017 –

Joakim Laurén CFO 2016 8 000
Tim Webster Senior VP Human Resources 2011 1 100
1) Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav per den 31 juli 2017 med därefter kända förändringar.

Per Samuelsson
Född 1957. VD och koncernchef. Anställd 
sedan 2015. 

Utbildning och arbetslivserfarenhet: 
Civilekonomexamen vid Handelshögskolan 
i Stockholm. Tidigare erfarenhet som 
ekonomichef för Percal Gruppen, innehaft 
olika befattning inom Perstorp-koncernen, 
bl.a. marknads- och försäljningsdirektör 

samt VD för dotterbolag, divisionschef och medlem av 
 koncernledningen i PLM och VD och koncernchef för Strålfors-
koncernen. 

Andra pågående uppdrag/befattningar: Styrelseordförande i 
BTJ Sverige AB, styrelseledamot i Anigara Förvaltnings AB, Priveq 
Advisory AB och Priveq-fonder, TurE Consulting AB och 
 Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.

Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): VD för 
PostNord Strålfors Group AB och styrelseuppdrag i ett antal bolag 
inom PostNord-koncernen och styrelseledamot i Eson Pac Group 
AB.

Innehav: 20 000 aktier privat och genom bolag.

Stefan Lager
Född 1962. VD för Beijer Electronics. Anställd 
sedan 2016. 

Utbildning och arbetslivserfarenhet: 
Gymnasieingenjör på 4-årig teknisk linje 
med inriktning kemi, Ebersteinska gymna-
siet, Norrköping och kurser inom datalogi 
vid Linköpings Universitet. Tidigare erfa-
renhet som Managing Director för 

PostNord Fulfilment AB, flera befattningar inom Strålfors-koncer-
nen, såsom divisionschef för fulfilment, Senior VP Operations och 
Head of Business Area Information Logistics samt olika befatt-
ningar inom Flextronics International Sweden AB, bl.a. som VP 
och Executive Director. 

Andra pågående uppdrag/befattningar: Styrelseledamot i 
Bong AB (publ). 

Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): VD för 
PostNord Fulfilment AB och styrelseledamot i GreatRate Sweden 
AB och Ideella föreningen Centrum för Informationslogistik med 
firma Föreningen Centrum för Informationslogistik i Ljungby.

Innehav: 7 527 aktier.

LarsOla Lundkvist
Född 1961. VD för Westermo. Anställd sedan 
2008. 

Utbildning och arbetslivserfarenhet: 
Civilingenjörsexamen i maskinteknik från 
Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm 
och MBA från INSEAD, Fontainebleau, 
Frankrike.  Tidigare erfarenhet från olika 
befattningar inom ABB, bl.a. som projekt-
ledare och  marknadschef för Robotics samt 

VD för Deva Mecaneyes. 

Andra pågående uppdrag/befattningar: Styrelseledamot i 
Deva Macaneyes AB.

Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): – 

Innehav: 12 023 aktier.

Wesley Chen
Född 1960. VD för Korenix. Anställd sedan 
2017. 

Utbildning och arbetslivserfarenhet: 
Kandidatexamen i kemiteknik vid Tunghai 
University, Taichung, Taiwan. Lång erfaren-
het inom automationsindustrin, har tidigare 
innehaft befattningar inom International 
Business Sales och Marketing Development, 

vilket har innefattat arbete med energi-, metall- och byggnadsauto-
mation. 

Andra pågående uppdrag/befattningar: President i Jen 
Hsiang Electronics Co., Ltd.

Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): VP för 
Advanced Automation Co., Ldt och Country Manager för 
 Rockwell Automation Taiwan.

Innehav: – 
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Joakim Laurén
Född 1963. CFO. Anställd sedan 2016. 

Utbildning och arbetslivserfarenhet: 
Civilekonomexamen vid Lunds Universitet. 
Tidigare innehaft befattningar inom Alfa 
Laval, bl.a. som VP Business Control EQD 
och VP Operations Division, ekonomichef 
för Trelleborg AB:s dotterbolag i Storbritan-
nien och CFO för SCAN COIN Group AB. 

Andra pågående uppdrag/befattningar: –

Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): Styrelse-
ledamot i AlfaWall AB och Alfdex AB.

Innehav: 8 000 aktier.

Tim Webster
Född 1967. Senior VP Human Resources. 
Anställd sedan 2011. 

Utbildning och arbetslivserfarenhet: 
Kandidatexamen i ekonomi och arbets-
marknadsrelationer vid Warwick University, 
Coventry, England och Associate member 
av C.I.P.D. Tidigare erfarenhet från befatt-
ningar som VP Human Resources och VP 

Sales och Marketing hos Crawford Group AB, HR Manager hos P 
C Henderson Limited och Works Personnel Officer hos Gloworm 
Limited. 

Andra pågående uppdrag/befattningar: –

Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): –

Innehav: 1 100 aktier.

Övrig information om styrelse och 
ledande befattningshavare
Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare 
kan nås via Bolagets adress, Box 426, 201 24 Malmö.

Det föreligger inte några familjeband mellan styrelse-
ledamöterna och/eller de ledande befattningshavarna. Ingen 
ledamot eller ledande befattningshavare har dömts i något 
bedrägerirelaterat mål under de senaste fem åren. Ingen av 
dem har varit inblandad i någon konkurs, konkursförvalt-
ning eller likvidation i egenskap av medlem av förvaltnings-, 
lednings- eller kontrollorgan eller ledande befattningshavare 
under de senaste fem åren. Inte heller har någon anklagelse 
och/eller sanktion utfärdats av i lag eller förordning bemyn-
digade myndigheter (däribland godkända yrkessammanslut-
ningar) mot någon av dem under de senaste fem åren. Ingen 
styrelseledamot eller ledande befattningshavare har under de 
senaste fem åren förbjudits av domstol att ingå som medlem 
av ett bolags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller 
från att ha ledande eller övergripande funktioner hos ett 
bolag.

Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare 
har några privata intressen som kan stå i strid med Beijer 
Electronics Groups intressen. Som framgår ovan har dock 
ett flertal styrelseledamöter och ledande befattningshavare 
ekonomiska intressen i Beijer Electronics Group genom 
aktieinnehav.

Revisor
Registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB 
(113 97 Stockholm) är Bolagets revisor sedan 2012, med 
Sofia Götmar-Blomstedt som huvudansvarig revisor sedan 
2017. Sofia Götmar-Blomstedt är auktoriserad revisor och 
medlem i FAR, branschorganisationen för revisorer i 
Sverige. 

Bolagsstyrning
Bolagsstyrning inom Beijer Electronics Group
Beijer Electronics Groups bolagsstyrning är baserad på 
svensk lagstiftning, Beijer Electronics Groups bolagsord-
ning, Svensk kod för bolagsstyrning och Nasdaq Stock-
holms regelverk för emittenter samt andra tillämpliga regler 
och rekommendationer. Svensk kod för bolagsstyrning 
bygger på principen ”följ eller förklara”. Den innebär att ett 
bolag som tillämpar koden inte vid varje tillfälle måste följa 
varje regel i koden utan har möjlighet att välja alternativa 
lösningar som de anser passar bättre med hänsyn till bola-
gets särskilda omständigheter, förutsatt att varje avvikelse 
rapporteras, att den lösning som valts istället beskrivs och 
att en förklaring till avvikelsen lämnas. Beijer Electronics 
Group tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning utan 
avvikelse. 
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Tkr Uppdrag Styrelsearvode
Arvode

revisionsutskott
Arvode

ersättningsutskott Summa
Bo Elisson Ordförande1) 225 – – 225

Anders Ilstam Ordförande2) 500 – 50 550

Ulrika Hagdahl Ledamot 225 – – 225

Maria Khorsand Ledamot 225 30 – 255

Johan Wester Ledamot 225 30 255

Christer Öjdemark Ledamot 225 50 – 275
Totalt 1 625 80 80 1 785
1) Styrelsens ordförande från årsstämman 2017.
2) Lämnade styrelsen i samband med årsstämman 2017.

Bo Elisson och Ulrika Hagdahl har utöver styrelsearvode under 2016 erhållit 375 tkr vardera för konsultarvode i underkoncer-
nen Westermo.

Ersättning till ledande befattningshavare
Kostnader för ersättning och förmåner till ledande befattningshavare består av grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner 
samt pensionskostnad. Kostnader för ersättning och förmåner till VD samt ledande befattningshavare under 2016 framgår i 
tabellen nedan.

Tkr Grundlön Rörlig ersättning Övriga förmåner Pensionskostnad1) Summa
VD och koncernchef 3 600 0 96 1 315 5 011

Övriga ledande befattningshavare* 15 167 464 1 536 2 964 20 131
Totalt 18 767 464 1 632 4 279 25 142
* 6 personer under 2016.
1)  Pensionsplanerna för de ledande befattningshavarna är avgiftsbestämda, med undantag för en ledande befattningshavare (med en pensionsskuld om 1 152 334 kr kronor per den 

31 december 2016). 

För VD gäller en uppsägningstid om 18 månader vid uppsägning från Bolagets sida och sex månader vid egen uppsägning, i 
båda fallen utan rätt till särskilt avgångsvederlag. För övriga ledande befattningshavare gäller – med ett undantag – en uppsäg-
ningstid om tolv månader vid uppsägning från Bolagets sida och 6 vid egen uppsägning, i båda fallen utan rätt till särskilt 
avgångsvederlag. En ledande befattningshavare har sex månaders uppsägningstid samt rätt till nio månaders avgångsvederlag 
vid uppsägning från Bolagets sida.

Styrelsens utskott
Styrelsen har inom sig upprättat två beredande utskott, 
 revisionsutskottet och ersättningsutskottet.

Revisionsutskottet består av Christer Öjdemark 
 (ordförande) och Maria Khorsand. Utskottet har som 
uppgift att analysera och diskutera Bolagets riskhantering, 
styrning och interna kontroll samt finansiella rapportering. 
Utskottet har kontakt med Bolagets revisorer för att bl.a. 
diskutera inriktningen och omfattningen av revisions-
arbetet. Revisionsutskottet har fastställt riktlinjer för vilka 
andra tjänster än revision som Bolaget får upphandla av 
Bolagets revisorer. 

Ersättningsutskottet består av Bo Elisson (ordförande) 
och Johan Wester. Ersättningsutskottet bereder styrelsens 
beslut om ersättning till verkställande direktör, beslutar om 
ersättning till övriga ledande befattningshavare samt bereder 

förslag till eventuella incitamentsprogram. Ersättningsut-
skottet inhämtar beslutsunderlag och synpunkter från de 
andra styrelseledamöterna, VD samt CFO. Utskottet 
inhämtar även jämförande beslutsunderlag externt.

Ersättning till styrelsen
Årsstämman 2017 beslutade att arvode ska utgå med 
500 000 kronor till styrelsens ordförande samt 225 000 
kronor till envar av övriga styrelseledamöter som inte är 
anställda i Bolaget. Därutöver beslutade stämman att ersätt-
ning för utskottsarbete ska utgå med 50 000 kronor till 
ordföranden för respektive utskott och 30 000 kronor till 
envar av övriga utskottsledamöter.

I tabellen nedan redovisas det arvode som utgick till 
stämmovalda styrelseledamöter för perioden 2016 2017.
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Aktieinformation
Enligt Beijer Electronics Groups bolagsordning ska aktieka-
pitalet vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000 kronor, 
fördelat på lägst 15 000 000 och högst 60 000 000 aktier. 
Aktier kan utges i två serier, stamaktier och C-aktier. 
 Stamaktier kan utges till ett antal av högst 100 procent av 
samtliga aktier i Bolaget och C-aktier till ett antal av högst 
5 procent av samtliga aktier i Bolaget. Stamaktier har en röst 
och C-aktier en tiondels röst. C-aktier berättigar inte till 
vinstutdelning. Vid Bolagets upplösning berättigar C-aktie 
till lika del i Bolagets tillgångar som Bolagets stamaktier, 
dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens 
kvotvärde. C-aktier är föremål för s.k. inlösen- och omvand-
lingsförbehåll i Beijer Electronics Groups bolagsordning.

Bolagets registrerade aktiekapital uppgick per den 
31 december 2016 till 6 355 862 kronor, fördelat på 
19 067 586 stamaktier (ingen förändring sedan den 1 janu-
ari 2016) med ett kvotvärde om 0,33 kronor per aktie. Inga 
C-aktier finns utgivna. Aktierna i Beijer Electronics Group 
är utfärdade enligt svensk rätt, fullt betalda och denomine-
rade i svenska kronor. Aktieägarnas rättigheter kan endast 
ändras i enlighet med de förfaranden som anges i aktie-
bolagslagen (2005:551).

Inga förändringar av antalet aktier har skett sedan den 
31 december 2016. Förestående nyemission kommer, vid 
fullteckning, medföra att antalet aktier i Bolaget ökar från 
19 067 586 till 28 601 379 stamaktier, vilket motsvarar en 
ökning om 50 procent. För de aktieägare som avstår att 
teckna aktier i nyemissionen uppkommer en utspädnings-
effekt om totalt 9 533 793 nya aktier, motsvarande cirka 
33 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter 
nyemissionen. 

Aktierna i Beijer Electronics Group är inte föremål för 
erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt 
eller lösningsskyldighet. Det har inte förekommit offentliga 
uppköpserbjudanden ifråga om Beijer Electronics Groups 
aktier under det innevarande eller det föregående 
räkenskapsåret.

Vissa rättigheter kopplade till aktierna
Bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i 
Post- och Inrikes Tidningar och på Bolagets webbplats. Att 
kallelse skett ska samtidigt annonseras i Dagen Industri. 
Rätt att delta i bolagsstämma har aktieägare som är införd i 

Beijer Electronics Groups aktiebok fem vardagar före 
 stämman samt anmäler sitt deltagande till Bolaget senast 
den dag som anges i kallelsen till stämman.

Rösträtt
Varje stamaktie berättigar till en röst och varje röstberättigad 
får vid bolagsstämma rösta för det fulla antalet av honom 
eller henne ägda och företrädda aktier utan begränsning i 
rösträtten.

Företrädesrätt till nya aktier m.m.
Beslutar Bolaget att genom kontant- eller kvittningsemis-
sion ge ut nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler 
har aktieägarna företrädesrätt till teckning i förhållande till 
det antal aktier de förut äger. Det finns dock inga bestäm-
melser i Bolagets bolagsordning som begränsar möjligheten 
att, i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen, 
 emittera nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler 
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Rätt till utdelning och överskott vid likvidation
Samtliga stamaktier medför lika rätt till andel i Bolagets 
vinst och till eventuellt överskott vid likvidation.

Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman och 
utbetalas genom Euroclear Swedens försorg. Utdelning får 
endast ske med ett sådant belopp att det efter utdelningen 
finns full täckning för Bolagets bundna egna kapital och 
endast om utdelningen framstår som försvarlig med hänsyn 
till (i) de krav som verksamhetens art, omfattning och risker 
ställer på storleken av det egna kapitalet samt (ii) Bolagets 
och Koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställ-
ning i övrigt (den s.k. försiktighetsregeln). Som huvudregel 
får aktieägarna inte besluta om utdelning av ett större 
belopp än styrelsen föreslagit eller godkänt. Se även 
 ”Utdelningshistorik” nedan.

Rätt till utdelning tillkommer den som på den av 
bolagsstämman fastställda avstämningsdagen för utdel-
ningen är registrerad som innehavare av stamaktier i den av 
Euroclear Sweden förda aktieboken. Om aktieägare inte kan 
nås genom Euroclear Sweden kvarstår aktieägarens fordran 
på Bolaget avseende utdelningsbeloppet och begränsas i 
tiden endast genom regler om tioårig preskription. Vid 
preskription tillfaller utdelningsbeloppet Beijer Electronics 
Group. Varken aktiebolagslagen eller Beijer Electronics 
Groups bolagsordning innehåller några restriktioner 
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avseende rätt till utdelning till innehavare av stamaktier 
utanför Sverige. Utöver eventuella begränsningar som följer 
av bank- eller clearingsystem i berörda jurisdiktioner, sker 
utbetalning till sådana aktieägare på samma sätt som till 
aktieägare med hemvist i Sverige. För aktieägare som är 
begränsat skattskyldiga i Sverige utgår dock normalt svensk 
kupongskatt, se avsnittet ”Vissa skattefrågor i Sverige”.

Aktiekapitalets utveckling
Det har inte skett några förändringar av Bolagets aktiekapi-
tal sedan den 1 januari 2014. 

Ägarstruktur
Per den 31 juli 2017 hade Beijer Electronics Group cirka 
3 400 aktieägare. Största aktieägare var Stena Sessan Invest-
ment AB, med cirka 29,79 procent av det totala antalet 
aktier och röster i Bolaget. 

Större aktieägare per den 31 juli 2017
Ägare/förvaltare/depåbank Antal stamaktier Andel aktier och röster, %
Stena Sessan Investment Management AB 5 680 116 29,79

SEB Fonder 2 598 497 13,63

Nordea Fonder 2 254 732 11,83

Svolder AB 1 600 000 8,39

Fjärde APfonden 1 153 528 6,05

Tredje APfonden 473 298 2,48

T. Bjurman med familj och bolag 409 250 2,14

Bengt Bergström 244 000 1,28

AMF  Försäkring och Fonder 213 046 1,12

Beijer Electronicskoncernens personalstiftelse 210 000 1,1

Totalt tio största aktieägarna 14 836 467 77,81
Övriga aktieägare 4 231 119 22,19

Totalt 19 067 586 100,00
Källa: Euroclear Sweden.

I Sverige är den lägsta gränsen för anmälningspliktigt inne-
hav (s.k. flaggning) fem procent av samtliga aktier eller av 
röstetalet för samtliga aktier.

Stena Sessan Investment AB kan utöva ett väsentligt 
inflytande över Bolaget i frågor där aktieägarna har rösträtt. 
(se ”Ägare med betydande inflytande” i avsnittet ”Riskfakto
rer”). Som en följd av Stena Sessan Investment AB:s teck-
nings- och garantiåtagande att teckna aktier i nyemissionen 
(se ”Teckningsåtaganden och emissionsgarantier” i avsnittet 
”Legala frågor och kompletterande information”) kan Stena 
Sessan Investment AB komma att stärka sitt inflytande 
ytterligare i frågor där aktieägarna har rösträtt. Inflytandet 
begränsas emellertid av aktiebolagslagens bestämmelser.

Notering och kursutveckling 
Beijer Electronics Group-aktien är sedan 2000 noterad på 
Nasdaq Stockholm. Aktien handlas på Small Cap-listan 
under kortnamnet BELE. 

Bemyndiganden
Årsstämman den 27 april 2017 beslutade att bemyndiga 
styrelsen att intill årsstämman 2018, vid ett eller flera tillfäl-
len, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital med högst 
635 334 kronor genom nyemission av högst 1 906 002 

stamaktier. Enligt bemyndigandet får styrelsen besluta om 
nyemission med bestämmelse om apport, kvittning eller 
annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 p. aktie-
bolagslagen samt med avvikelse från aktieägarnas företrädes-
rätt. Styrelsen har rätt att fastställa övriga villkor för emissio-
nen, inklusive emissionskurs, som dock ska baseras på 
marknadsmässiga villkor. Syftet med bemyndigandet är att 
Bolaget ska kunna emittera aktier för att säkerställa köpe-
skillingslikviden i samband med ett eventuellt förvärv av 
andra företag, delar av företag eller andra tillgångar som 
styrelsen bedömer vara av värde för Bolagets verksamhet. 
Fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar en utspäd-
ning om knappt tio procent av aktiekapitalet och rösterna i 
Beijer Electronics Group.

Vidare bemyndigade årsstämman den 27 april 2017 
styrelsen att besluta om riktad emission av högst 200 000 
inlösen- och omvandlingsbara C-aktier i Bolaget inom 
ramen för incitamentsprogrammet LTI 2017/2020 (se 
”Aktierelaterat incitamentsprogram” nedan). Bemyndigandet 
får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen intill årsstämman 
2018. De nya C-aktierna ska – med avvikelse från aktie-
ägarnas företrädesrätt – tecknas endast av en i förväg vidta-
lad extern part. Teckningskursen ska motsvara aktiens kvot-
värde vid tidpunkten för aktieteckningen. 
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Aktierelaterat incitamentsprogram
Årsstämman den 27 april 2017 beslutade att inrätta ett 
långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (”LTI 
2017/2020”). LTI 2017/2020 mäter prestation under 
2017, men har en löptid om tre år. LTI 2017/2020 omfattar 
upp till 20 anställda i Koncernen bestående av VD, ledande 
befattningshavare samt affärsenhetsledning och andra 
 nyckelpersoner. Programmet omfattar sammanlagt högst 
150 000 stamaktier i Bolaget (”Prestationsaktier”). För att 
erhålla Prestationsaktier krävs att det prestationsmål som 
styrelsen fastställer avseende verksamhetsåret 2017 uppnås 
eller överträffas. Prestationsaktier erhålls vederlagsfritt, 
varvid högst 20 000 Prestationsaktier kan erhållas av VD 
och högst upp till 10 000 av annan ledande befattnings-
havare respektive övriga deltagare. För att få delta i program-
met ska deltagaren åta sig att senast den 1 september 2017 
själv förvärva aktier i Beijer Electronics Group. Deltagaren 
ska antingen förvärva aktier i Bolaget motsvarande det 
totala antal Prestationsaktier som deltagaren har rätt att 
högst erhålla, eller förvärva aktier i Bolaget motsvarande 
hälften av det totala antal Prestationsaktier som deltagaren 
har rätt att högst erhålla, varvid deltagaren kan erhålla hälf-
ten av det intjänade antalet Prestationsaktier. Deltagaren ska 
inneha aktierna minst till och med den 31 augusti 2018. 
Intjänade Prestationsaktier erhålls av deltagarna efter 
årsstämman 2020, före den 1 juli 2020.

För att kunna genomföra LTI 2017/2020 på ett kost-
nadseffektivt och flexibelt sätt beslutade årsstämman 2017 
att Bolagets åtaganden för leverans av och kostnader hänför-
liga till Prestationsaktier i första hand ska säkras genom 
riktad emission av omvandlings- och inlösenbara C-aktier, 
med efterföljande återköp och omvandling till stamaktier 
samt beslut om överlåtelse av egna stamaktier till ledande 
befattningshavare.

Det maximala antalet Prestationsaktier som kan tilldelas 
deltagare i LTI 2017/2020 uppgår till 150 000 aktier, vilket 
motsvarar cirka 0,8 procent av aktiekapital och röster i Bola-
get efter utspädning. Medräknas det ytterligare antal aktier 
som maximalt kan komma att överlåtas, vilka i huvudsak 
avser en kassaflödesmässig säkring av sociala avgifter, uppgår 
den totala omfattningen av LTI 2017/2020 till högst 
200 000 aktier och den maximala utspädningseffekten för 
programmet uppgår till högst cirka 1 procent av aktiekapital 
och röster i Bolaget efter utspädning. Antalet Beijer 
 Electronics Group-aktier som kan komma att överlåtas 
inom ramen för LTI kommer att omräknas till följd av 
 förestående företrädesemission.

Central kontoföring
Beijer Electronics Groups aktier är kontoförda i ett avstäm-
ningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepappers-
centraler och kontoföring av finansiella instrument. Detta 
register förs av Euroclear Sweden (Euroclear Sweden AB, 
Box 191, 101 23 Stockholm). Aktierna är registrerade på 
person. Inga aktiebrev har utfärdats för aktierna eller 
kommer att utfärdas för de nya aktierna. ISIN-koden för 
aktierna i Beijer Electronics Group är SE0000671711. 

Utdelningshistorik
Av tabellen nedan framgår den utdelning som Bolaget 
lämnat under åren 2014–2016. Bolaget har för närvarande 
inte någon utdelningspolicy. 

Kronor 2016 2015 2014
Utdelning per aktie – 1,25 1,25
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Bolagsordning

§ 1
Bolagets firma är Beijer Electronics Group AB (publ).

§ 2
Styrelsen har sitt säte i Malmö, M.

§ 3
Bolagets ändamål är att utveckla och sälja produkter med 
högt teknikinnehåll, tillhandahålla tjänster inom elektro-
nikområdet samt idka annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4
Bolagets aktiekapital skall vara lägst 5 000 000 kronor och 
högst 20 000 000 kronor.

§ 5
Antalet aktier skall vara lägst 15 000 000 och högst 
60 000 000. 

Aktier kan utges i två serier, stamaktier och aktier av 
serie C. Stamaktier kan utges till ett antal av högst 100 % av 
samtliga aktier i bolaget och aktier av serie C till ett antal av 
högst 5 % av samtliga aktier i bolaget. Stamaktier har en 
röst och aktier av serie C 1/10 röst. 

Aktier av serie C berättigar inte till vinstutdelning. Vid 
bolagets upplösning berättigar C-aktie till lika del i bolagets 
tillgångar som bolagets stamaktier, dock inte med högre 
belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvitt-
ningsemission ge ut nya stamaktier och aktier av serie C 
skall ägare av stamaktier och ägare av aktier av serie C äga 
företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i 
förhållande till det antal aktier de förut äger (primär företrä-
desrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt 
skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär 
teckning). Om erbjudna aktier inte räcker för den teckning 
som sker med subsidiär företrädesrätt skall aktierna fördelas 
mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut 
äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvitt-
ningsemission ge ut endast stamaktier eller aktier av serie C 
skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är stamak-
tier eller av serie C, äga rätt att teckna nya aktier i förhål-
lande till det antal aktier de förut äger.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränk-
ning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller 
kvittningsemission med avvikelse från aktieägares 
företrädesrätt. 

Vad som föreskrivits ovan om aktieägares företrädesrätt 
skall äga motsvarande tillämpning vid sådan emission av 
teckningsoptioner eller konvertibler som inte sker mot 
betalning med apportegendom.

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

Bolagets styrelse äger besluta om minskning av aktieka-
pital genom inlösen av samtliga aktier av serie C. Vid beslut 
om inlösen skall innehavare av aktier av serie C vara skyldig 
att låta lösa in sina samtliga aktier av serie C för ett belopp 
som motsvarar kvotvärdet. Utbetalning av inlösenbeloppet 
skall ske snarast. 

Aktie av serie C, som innehas av bolaget självt skall, på 
begäran av styrelsen, kunna omvandlas till stamaktie. 
Omvandlingen skall därefter utan dröjsmål anmälas för 
registrering hos Bolagsverket och är verkställd när den 
registreras i aktiebolagsregistret samt antecknats i 
avstämningsregistret.

§ 6
Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst sju ledamöter 
utan suppleanter. Ledamöter utses årligen på årsstämma för 
tiden intill dess nästa årsstämma hållits.

§ 7
För granskning av bolagets förvaltning och räkenskaper 
utses en till två revisorer med högst två suppleanter eller ett 
registrerat revisionsbolag. 

Bolagsordning

Antagen vid extra bolagsstämman den 1 september 2017.
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§ 8
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, 
där frågan 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. Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och 
Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse 
har skett skall annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna vid bolags-
stämman, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan 
framställning av hela aktieboken avseende förhållandena 
fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget 
senast kl 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. 
Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, 
lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte 
infalla tidigare än femte vardagen före stämman. 

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två 
biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom 
enligt föregående stycke.

§ 9
Bolagsstämma öppnas av styrelsens ordförande eller den 
styrelsen därtill utser.

Vid bolagsstämma äger envar röstberättigad rösta för 
fulla antalet av honom ägda och/eller företrädda aktier.

§ 10
På årsstämma 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 två justeringsmän.
 5.  Prövning om stämman blivit behörigen 

sammankallad.
 6.  Framläggande av årsredovisningen och revisions-

berättelsen samt, i förekommande fall, koncern-
redovisning och koncernrevisionsberättelse.

 7. Beslut 
  a.  om fastställelse av resultaträkningen och balans-

räkningen samt, i förekommande fall, koncernre-
sultaträkning och koncernbalansräkning,

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

  c.  om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och 
 verkställande direktören.

 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
 9.  Fastställande av arvoden åt styrelsen samt, i förekom-

mande fall, revisorn.
10.  Val av styrelse, styrelseordförande samt, i förekom-

mande fall, revisionsbolag eller revisorer samt 
 eventuella revisorssuppleanter.

11.  Val av ledamöter till valberedningen eller beslut om 
hur ledamöter i valberedningen skall utses.

12.  Annat ärende som ankommer på stämman enligt 
aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11
Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 12
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregis-
ter enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella 
instrument.
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Allmän bolags- och 
koncerninformation
Bolagets firma (tillika handelsbeteckning) är Beijer Electro-
nics Group AB. Beijer Electronics Groups organisations-
nummer är 556025-1851 och styrelsen har sitt säte i Malmö 
kommun. Bolaget bildades i Sverige den 18 juni 1926 och 
registrerades hos Patent- och registreringsverket den 
6 september 1926. Bolaget har bedrivit verksamhet sedan 

dess. Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag som regleras 
av aktiebolagslagen (2005:551).

Beijer Electronics Group är moderbolag i Koncernen, 
som består av 21 operativa dotterbolag i 13 länder. I tabel-
len nedan redovisas de viktigaste koncernföretagen. Beijer 
Electronics Groups innehav i intresseföretag bedöms inte 
vara av väsentlig betydelse för Beijer Electronics Groups 
finansiella ställning eller resultat.

Legala frågor och kompletterande information

Dotterföretag Land Andel aktier och röster, %
Beijer Electronics AS Norge 100

Beijer Electronics A/S Danmark 100

Beijer Electronics AB Sverige 100

Beijer Electronics Holding Inc. USA 100

Beijer Electronics Inc. USA 100

Beijer Electronics GmbH & Co. KG Tyskland 100

Beijer Electronics Trading (Shanghai) Co, Ltd. Kina 100

Beijer Electronics Corp. Taiwan 100

Beijer Electronics Korea Co Ltd. Sydkorea 100

Westermo Teleindustri AB Sverige 100

Westermo Data Communications AB Sverige 100

Westermo Research and Development AB Sverige 100

Westermo Data Communications Ltd. England 100

Westermo Data Communications GmbH Tyskland 100

Westermo Data Communications SARL Frankrike 100

Westermo Data Communications Pte Ltd. Singapore 100

Westermo Data Communications Pty Ltd. Australien 100

Korenix Technology Co., Ltd. Taiwan 100

Lanshan Co., Ltd. Taiwan 50,5

Beijer Elektronik ve Tic. A.Ş Turkiet 90

Beijer Electronics UK Ltd. England 100

Väsentliga avtal
Nedan följer en sammanfattning av väsentliga avtal som 
Beijer Electronics Group ingått under de senaste två åren 
samt andra avtal som Beijer Electronics Group ingått och 
som innehåller rättigheter eller förpliktelser som är av 
väsentlig betydelse för Beijer Electronics Group (i båda 
fallen med undantag för avtal som ingåtts i den löpande 
affärsverksamheten).

Avyttringar av dotterbolag 
I början av 2016 avyttrade Beijer Electronics Group sina 
dotterbolag i Finland, Estland, Lettland och Litauen till 
ledande befattningshavare i respektive dotterbolag. Avytt-

ringarna godkändes på extra bolagsstämma i Beijer Electro-
nics Group den 28 januari 2016. Rörande avyttringarna av 
dotterbolagen i Estland, Lettland och Litauen ska den sista 
delbetalningen av köpeskillingen för respektive dotterbolag 
(sammanlagt cirka 110 000 EUR) erläggas senast den 1 feb-
ruari 2018. I samband med avyttringarna tecknades distri-
butionsavtal mellan Beijer Electronics Group och de avytt-
rade, tidigare dotterbolagen, vari de tidigare dotterbolagen 
har getts en exklusiv rätt att distribuera Beijer Electronics 
Groups produkter på den finländska, estländska, lettländska 
och litauiska marknaderna. Dessa distributionsavtal löper 
på en avtalstid till och med 31 december 2018, med möjlig-
het till förlängning.



INBJUDAN T ILL TECKNING AV AKTIER I  BEI JER ELECT RONICS GROUP AB70

Legala frågor och kompletterande information

Kreditfacilitetsavtal
Bolaget ingick i mars 2015 ett kreditfacilitetsavtal med 
Danske Bank. Kreditfacilitetsavtalet består av en lånefacili-
tet om 300 mkr och som är avsedd att användas till gene-
rella företagsändamål (inklusive återbetalning av tidigare 
skuld), en revolverande facilitet om 200 mkr och som är 
avsedd att användas till generella företagsändamål (inklusive 
förvärv) samt en checkräkningskredit om 250 mkr som är 
avsedd att användas till generella företagsändamål (exklusive 
förvärv). Lånefaciliteten och den revolverande faciliteten 
förfaller till betalning den 18 mars 2019 medan check-
räkningskreditden förfaller till betalning den 18 mars 2018, 
men med möjlighet till ett års förlängning. 

Lånefaciliteten är endast tillgänglig för Bolaget. Den 
revolverande faciliteten och checkräkningskrediten är till-
gängliga för Bolaget och helägda dotterbolag. Bolaget har 
ingått ett borgensåtagande för samtliga låntagarnas förplik-
telser under låneavtalet. Kreditfacilitetsavtalet innehåller 
sedvanliga garantier och åtaganden samt innehåller inga 
restriktioner avseende utdelningar. Kreditfaciliteterna kan 
förfalla till betalning helt eller delvis om vissa händelser 
inträffar, inklusive bl.a. utebliven betalning av förfallna 
belopp, om Bolagets finansiella åtaganden (se nedan) inte 
uppfylls och vid insolvens i vissa Koncernbolag. 

De finansiella åtagandena i kreditfacilitetsavtalet testas 
kvartalsvis baserat på information från den föregående 
 tolvmånadersperioden. Enligt de ursprungliga kreditvillko-
ren får skuldsättningsgraden inte överstiga 3,50, medan 
räntetäckningsgraden inte för understiga 3,50 (se ”Not 21 – 
Räntebärande skulder” på s. 67 i årsredovisningen för 2016 
för ytterligare information). Kreditfacilitetsavtalet har 
ändrats vid tre tillfällen sedan dess ingående, senast i april 
2017. Genom ändringsavtalen har lättnader gjorts i Bola-
gets finansiella åtagande avseende skuldsättningsgrad till 
och med utgången av 2017. 

Se ”Eget kapital och skuldsättning” i avsnittet ”Kapital
struktur och annan finansiell information” för ytterligare 
information.

Teckningsåtaganden och 
emissionsgarantier
Teckningsåtaganden
Tre större aktieägare i Beijer Electronics Group – som till-
sammans innehar aktier motsvarande 44,23 procent av det 
totala antalet aktier och röster i Bolaget – har åtagit sig att 
utnyttja sin företrädesrätt i nyemission och därmed teckna 
nya aktier motsvarande deras respektive ägarandel i Bolaget, 
dvs. motsvarande totalt 44,23 procent av nyemissionen 

(se fördelning i tabellen nedan). Ingen ersättning utgår för 
dessa teckningsåtaganden. 

Berörda aktieägare har även åtagit sig att, till och med 
den dag då nyemissionen slutligt registreras vid Bolags-
verket, inte minska sina innehav i Bolaget utan skriftligt 
medgivande från Bolaget.

Garantiåtaganden
I tillägg till teckningsåtagandena har Stena Sessan Invest-
ment AB och Svolder AB garanterat teckning av ytterligare 
aktier till ett sammanlagt belopp om cirka 125,5 mkr, 
motsvarande cirka 55,77 procent av nyemissionen 
(se fördelning i tabellen nedan). Beijer Electronics Group 
ska för dessa garantiåtaganden erlägga ersättning om en 
procent av garanterat belopp, totalt cirka 1,25 mkr. Even-
tuell tilldelning av aktier som tecknas i enlighet med 
garanti åtagandena kommer att ske i enlighet med de princi-
per som beskrivs under ”Tilldelning vid teckning utan före
trädesrätt” i avsnittet ”Villkor och anvisningar”.

Garantiåtagandena är villkorade av att Beijer Electronics 
Groups styrelse och bolagsstämma fattar de beslut som är 
nödvändiga för att genomföra nyemissionen. Dessa villkor 
är uppfyllda i och med styrelsens nyemissionsbeslut den 
14 juli 2017 samt bolagsstämmans godkännande därav den 
1 september 2017.

Stena Sessan Investment AB kan, till följd av sitt teck-
nings- respektive garantiåtagande, komma att inneha högst 
cirka 44,3 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget efter 
nyemissionen. Stena Sessan Investment AB har av Aktie-
marknadsnämnden erhållit undantag från budplikt för det 
fall Stena Sessan Investment AB:s röstandel i Bolaget skulle 
uppgå till minst 30 procent till följd av infriande av teck-
nings- respektive garantiåtagandet.

Ej säkerställda åtaganden
Ovan nämnda tecknings- och garantiåtaganden är inte 
säkerställda. Följaktligen finns det en risk att en eller flera 
berörda parter helt eller delvis inte kommer att kunna 
uppfylla sina respektive åtaganden. Se även ”Ej säkerställda 
tecknings och garantiåtaganden” i avsnittet ”Riskfaktorer”.

Totala åtaganden
Sammantaget uppgår de totala tecknings- och garantiåta-
gandena till 100 procent av nyemissionen, med den fördel-
ning som framgår av följande tabell. Samtliga åtaganden 
ingicks i samband med styrelsens nyemissionsbeslut den 
14 juli 2017.
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Avsiktsförklaringar
SEB Fonder och Nordea Fonder – som tillsammans innehar 
aktier motsvarande 25,46 procent av det totala antalet aktier 
och röster i Bolaget – har meddelat att de har för avsikt att 
teckna nya aktier motsvarande deras respektive ägarandel i 
nyemissionen.

Rättsliga förfaranden och 
skiljeförfaranden
Koncernen bedriver verksamhet i flera länder och inom 
ramen för den löpande verksamheten blir Koncernen från 
tid till annan föremål för tvister, krav och administrativa 
förfaranden. Beijer Electronics Group har dock inte varit 
part i några rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden 
(inklusive ännu icke avgjorda ärenden eller sådana som 
Bolaget är medvetet om kan uppkomma) under de senaste 
tolv månaderna, som nyligen haft eller skulle kunna få 
 betydande effekter på Bolagets finansiella ställning eller 
lönsamhet. 

Bolaget har emellertid under 2017 polisanmält två före 
detta anställda vid Korenix i Taiwan efter misstanke om att 
dessa genom ett separat bolag bedrivit verksamhet parallellt 
med Korenix och i denna verksamhet utgivit sig att repre-
sentera och agera å Korenix vägnar. Därutöver misstänks en 
annan före detta anställd vid Korenix ha gjort beställningar 
av varor på Korenix bekostnad, vilket också har anmälts till 
polisen. Baserat på utgången i eventuella rättegångar övervä-
ger Bolaget att framställa skadeståndsanspråk. Bolaget 
genomför i dagsläget även en intern utredning i syfte att 
fastställa huruvida fler anställda varit involverade i dessa 
oegentligheter. 

Transaktioner med närstående
I tabellen nedan redovisas transaktioner mellan Beijer 
 Electronics Group och närstående under räkenskapsåren 
2014–2016 samt perioden januari–juni 2017. Inga 
när ståendetransaktioner som enskilt eller tillsammans är 
väsentliga för Bolaget har ägt rum efter den 30 juni 2017.

Aktieägare Befintligt innehav

Teckningsåtagande 
(företrädesrätt), 

andel av 
nyemissionen, %

Garantiåtagande, 
kronor

Garantiåtagande, 
andel av 

nyemissionen, %

Totalt åtagande, 
andel av nyemissio

nen, %
Stena Sessan Investment AB1) 5 680 116 29,79 97 897 500 43,51 73,30

Svolder AB2) 1 600 000 8,39 27 585 000 12,26 20,65

Fjärde APfonden 1 153 528 6,05 – – 6,05

Totalt 8 433 644 44,23 125 482 500 55,77 100
1)  Box 2181, 403 13 Göteborg.
2)  Box 70431, 107 25 Stockholm.

Närstående Period
Försäljning av  tjänster 

till närstående
Inköp av tjänster från 

närstående
Fordran på närstående 

vid periodens slut
Skuld till närstående 

vid periodens slut
Dotterbolag Jan–jun 2017 15 884 58 305 724 68 477

Dotterbolag 2016 37 883 0 316 167 67 855

Dotterbolag 2015 61 593 0 323 637 127 981

Dotterbolag 2014 61 295 0 326 121 115 034

Se även ”Not 29 – Närståenderelationer” på s. 73 i årsre-
dovisningen för 2016. För information om ersättning till 
styrelsens ledamöter och ledande befattningshavare, se 
avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisor”.

Rådgivare m.m.
Beijer Electronics Groups finansiella rådgivare i samband 
med nyemissionen är Danske Bank. Danske Bank (samt 
närstående företag) har tillhandahållit, och kan i framtiden 
komma att tillhandahålla, olika bank- finansiella, investe-
rings-, kommersiella och andra tjänster åt Beijer Electronics 
Group för vilka de erhållit, respektive kan komma att 

erhålla, ersättning. Danske Bank är dessutom långivare och/
eller förmedlare av lån beviljade till Beijer Electronics 
Group.

Mannheimer Swartling Advokatbyrå är Beijer 
 Electronics Groups legala rådgivare i samband med 
nyemissionen.

Införlivande genom hänvisning m.m.
Beijer Electronics Groups finansiella rapporter för räken-
skapsåren 2014–2016 respektive perioden januari-juni 
2017 införlivas genom hänvisning och utgör följaktligen en 
del av detta prospekt samt ska läsas som en del härav. Dessa 
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finansiella rapporter återfinns i Beijer Electronics Groups 
årsredovisningar för räkenskapsåren 2016, 2015 och 2014 
samt delårsrapport för perioden januari–juni 2017, där 
hänvisning görs enligt följande:

●● Årsredovisningen 2016:1) förvaltningsberättelse 
(s. 34–37), Koncernens resultaträkning (s. 38), rapport 
över totalresultat (s. 38), Koncernens balansräkning 
(s. 39), Koncernens förändring i eget kapital (s. 40), 
Koncernens kassaflödesanalys (s. 41) och noter (s. 46–75) 
samt revisionsberättelse (s. 82–85).

●● Årsredovisningen 2015:2) förvaltningsberättelse 
(s. 24–27), Koncernens resultaträkning (s. 28), rapport 
över totalresultat (s. 28), Koncernens balansräkning 
(s. 29), Koncernens förändring i eget kapital (s. 30), 
Koncernens kassaflödesanalys (s. 31) och noter (s. 36–65) 
samt  revisionsberättelse (s. 72).

●● Årsredovisningen 2014:3) förvaltningsberättelse 
(s. 22–25), Koncernens resultaträkning (s. 26), rapport 
över totalresultat (s. 26), Koncernens balansräkning 
(s. 27), Koncernens förändring i eget kapital (s. 28), 
Koncernens kassaflödesanalys (s. 29) och noter (s. 34–63) 
samt revisionsberättelse (s. 70).

●● Delårsrapport januari–juni 2017:4) Koncernens 
 resultaträkning (s. 11), rapport över totalresultat (s. 11), 
Koncernens balansräkning (s. 11), Koncernens föränd-
ring i eget kapital (s. 12), Koncernens kassaflödesanalys 
(s. 12) och rörelsegrenar (s. 13).

De delar i respektive finansiella rapporter som det ej hänvi-
sas till innehåller information som återfinns i andra delar av 
prospektet eller information som inte är relevant för investe-
rare. Koncernens finansiella rapporter för räkenskapsåren 
2014–2016 har reviderats av Bolagets revisor. 

Tillgängliga handlingar
Följande handlingar (med undantag för dotterföretags årsre-
dovisningar) finns tillgängliga i elektronisk form på Beijer 
Electronics Groups hemsida, www..beijergroup.se. Kopior 
av samtliga handlingar hålls också tillgängliga på Beijer 
 Electronics Groups huvudkontor, Stora Varvsgatan 13a i 
Malmö, under prospektets giltighetstid (ordinarie kontors-
tid på vardagar)

●● Beijer Electronics Groups bolagsordning.

●● Beijer Electronics Groups årsredovisningar för räken-
skapsåren 2014–2016 (inklusive revisionsberättelser).

●● Beijer Electronics Groups dotterföretags årsredovisningar 
för räkenskapsåren 2015–2016.

●● Beijer Electronics Groups delårsrapport för perioden 
januari–juni 2017.

1) http://feed.ne.cision.com/client/beijerelectronics//Commands/File.aspx?id=4024584.
2) http://feed.ne.cision.com/client/beijerelectronics//Commands/File.aspx?id=3434945.
3) http://feed.ne.cision.com/client/beijerelectronics//Commands/File.aspx?id=2904572.
4) http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/3F/FC/7A/wkr0006.pdf.
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Vissa skattefrågor i Sverige

Fysiska personer
Beskattning av kapital
När marknadsnoterade aktier eller andra delägarrätter, t.ex. 
teckningsrätter avyttras uppstår normalt en skattepliktig 
kapitalvinst eller en avdragsgill kapitalförlust. Kapitalvinster 
som uppstår vid avyttring av sådana delägarrätter beskattas i 
inkomstslaget kapital med en skattesats om 30 procent. 
Kapitalvinsten eller kapitalförlusten beräknas normalt som 
skillnaden mellan försäljningsersättningen, efter avdrag för 
försäljningsutgifter, och omkostnadsbeloppet (för särskild 
information om omkostnadsbeloppet för teckningsrätter se 
”Utnyttjande och avyttring av teckningsrätter” nedan). 
Omkostnadsbeloppet för alla delägarrätter av samma slag 
och sort beräknas gemensamt med tillämpning av genom-
snittsmetoden. Det bör noteras att BTA (betalda tecknade 
aktier) därvid inte anses vara av samma slag och sort som de 
aktier vilka berättigade till företräde i nyemissionen förrän 
beslutet om företrädesemission registrerats vid Bolagsverket.

Vid försäljning av marknadsnoterade aktier, som t.ex. 
aktier i Bolaget, får omkostnadsbeloppet alternativt bestäm-
mas enligt schablonmetoden till 20 procent av försäljnings-
ersättningen efter avdrag för försäljningsutgifter.

Kapitalförluster på marknadsnoterade aktier och andra 
marknadsnoterade delägarrätter är fullt ut avdragsgilla mot 
skattepliktiga kapitalvinster på såväl motsvarande andelar 
som vinster på onoterade aktier i svenska bolag, andelar i 
onoterade utländska bolag och mot andra marknadsnote-

rade delägarrätter, förutom andelar i värdepappersfonder 
eller specialfonder som endast innehåller svenska fordrings-
rätter, s.k. räntefonder. Överskjutande förlust får dras av 
med upp till 70 procent mot övriga inkomster i inkomstsla-
get kapital. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital 
medges skattereduktion med 30 procent av den del av 
underskottet som inte överstiger 100 000 kronor och 
21 procent av resterande del. Ett sådant underskott kan inte 
sparas till senare beskattningsår. 

Skatt på utdelning
För privatpersoner beskattas utdelning i inkomstslaget 
 kapital med en skattesats om 30 procent, som för fysiska 
personer som är bosatta i Sverige vanligtvis innehålls som 
preliminärskatt av Euroclear Sweden eller, när det gäller 
förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren. 

Utnyttjande och avyttring av teckningsrätter
Utnyttjande av teckningsrätter utlöser ingen kapitalvinst-
beskattning. Anskaffningsutgiften för en aktie utgörs av 
emissionskursen. Om teckningsrätter som utnyttjas för 
teckning av aktier förvärvats genom köp eller på liknande 
sätt (dvs. som inte har erhållits baserat på innehav av befint-
liga aktier) får teckningsrätternas omkostnadsbelopp beak-
tas vid beräkning av omkostnadsbeloppet för förvärvade 
aktier.

Vissa skattefrågor i Sverige

Nedan följer en sammanfattning av vissa skattekonsekvenser av det aktuella erbjudandet att teckna nya 
aktier till innehavare av aktier och teckningsrätter i Bolaget. Sammanfattningen gäller endast obegrän-
sat skattskyldiga fysiska personer och aktiebolag om inte annat anges. Sammanfattningen är baserad 
på gällande lagstiftning och är endast avsedd som allmän information. Sammanfattningen omfattar 
inte värdepapper som innehas av handelsbolag eller som innehas som lagertillgångar i näringsverk-
samhet. Vidare omfattas inte de särskilda reglerna för skattefri utdelning och kapitalvinst (inklusive 
avdragsförbud vid kapitalförlust) i bolagssektorn som kan bli tillämpliga då aktieägare innehar aktier 
eller teckningsrätter som anses näringsbetingade. Inte heller omfattas de särskilda regler som kan bli 
tillämpliga på innehav i bolag som är eller tidigare har varit s.k. fåmansföretag eller på aktier som 
förvärvats med stöd av s.k. kvalificerade andelar i fåmansföretag. Sammanfattningen omfattar inte 
heller aktier eller andra delägarrätter som förvaras på ett s.k. investeringssparkonto och som omfattas 
av särskilda regler om schablonbeskattning. Särskilda skatteregler gäller för vissa typer av skattskyl-
diga, exempelvis investmentföretag och försäkringsföretag. Beskattningen av varje enskild aktieägare 
beror på dennes speciella situation. Varje innehavare av aktier och teckningsrätter bör därför rådfråga 
en skatterådgivare för att få information om de särskilda konsekvenser som kan uppstå i det enskilda 
fallet, inklusive tillämpligheten och effekten av utländska regler och skatteavtal.
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Vissa skattefrågor i Sverige

För aktieägare som inte önskar utnyttja sin företrädesrätt 
att delta i nyemissionen och avyttrar sina teckningsrätter 
beräknas en kapitalvinst eller kapitalförlust. Teckningsrätter 
som har förvärvats på grund av innehav av befintliga aktier 
anses anskaffade för 0 kronor. Hela försäljningsersättningen 
efter avdrag för utgifter för avyttringen ska således tas upp 
till beskattning. Schablonmetoden får inte tillämpas i detta 
fall. Omkostnadsbeloppet för de ursprungliga aktierna 
påverkas inte.

För teckningsrätter som förvärvats genom köp eller på 
liknande sätt utgör vederlaget anskaffningsutgift. Schablon-
metoden får användas vid avyttring av marknadsnoterade 
teckningsrätter i detta fall.

En teckningsrätt som varken utnyttjas eller säljs och 
därför förfaller anses avyttrad för 0 kronor.

Aktiebolag
Beskattning av kapitalvinster och utdelning
För ett aktiebolag beskattas alla globala inkomster, inklusive 
skattepliktig kapitalvinst och utdelning, i inkomstslaget 
näringsverksamhet med 22 procent. Kapitalvinster och 
kapitalförluster beräknas på samma sätt som beskrivits ovan 
avseende fysiska personer. Avdragsgilla kapitalförluster på 
aktier eller andra delägarrätter får endast dras av mot skatte-
pliktiga kapitalvinster på motsvarande andelar. En sådan 
kapitalförlust kan även, om vissa villkor är uppfyllda, kvittas 
mot kapitalvinster i bolag inom samma koncern, under 
förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger mellan bola-
gen. En kapitalförlust som inte kan utnyttjas ett visst år får 
sparas och kvittas mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier 
och andra delägarrätter under efterföljande beskattningsår 
utan begränsning i tiden. 

Utnyttjande och avyttring av teckningsrätter
Utnyttjande av teckningsrätter utlöser ingen beskattning. 
Anskaffningsutgiften för en aktie utgörs av emissionskursen. 
Om teckningsrätter som utnyttjas för teckning av aktier 
förvärvats genom köp eller på liknande sätt (dvs. som inte 
har erhållits baserat på innehav av befintliga aktier) får teck-
ningsrätternas omkostnadsbelopp beaktas vid beräkning av 
omkostnadsbeloppet för förvärvade aktier.

För aktieägare som inte önskar utnyttja sin företrädesrätt 
att delta i nyemissionen och avyttrar sina teckningsrätter 
beräknas en kapitalvinst eller kapitalförlust. Teckningsrätter 
som grundas på innehav av befintliga aktier anses anskaffade 
för 0 kronor. Hela försäljningsersättningen efter avdrag för 
utgifter för avyttringen ska således tas upp till beskattning. 

Schablonmetoden får inte tillämpas i detta fall. Omkost-
nadsbeloppet för de ursprungliga aktierna påverkas inte.

För teckningsrätter som förvärvats genom köp eller på 
liknande sätt utgör vederlaget anskaffningsutgift. Schablon-
metoden får användas vid avyttring av marknadsnoterade 
teckningsrätter i detta fall.

En teckningsrätt som varken utnyttjas eller säljs och 
därför förfaller anses avyttrad för 0 kronor.

Särskilda skattefrågor för innehavare 
av aktier och teckningsrätter som är 
begränsat skattskyldiga i Sverige
Kupongskatt
För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och 
som erhåller utdelning på aktier i ett svenskt aktiebolag 
uttas normalt svensk kupongskatt. Skattesatsen är 30 
procent, men är dock i allmänhet reducerad genom skatte-
avtal som Sverige ingått med andra länder för undvikande 
av dubbelbeskattning. Flertalet av Sveriges skatteavtal 
möjliggör nedsättning av den svenska skatten till avtalets 
skattesats direkt vid utdelningstillfället om erforderliga 
uppgifter om den utdelningsberättigade föreligger. I Sverige 
verkställs avdraget för kupongskatt normalt av Euroclear 
Sweden eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, av 
förvaltaren. Erhållandet av teckningsrätter utlöser ingen 
skyldighet att erlägga kupongskatt.

I de fall 30 procent kupongskatt innehållits vid utbetal-
ning till en person som har rätt att beskattas enligt en lägre 
skattesats eller för mycket kupongskatt annars innehållits, 
kan återbetalning begäras hos Skatteverket före utgången av 
det femte kalenderåret efter utdelningen.

Kapitalvinstbeskattning
Innehavare av aktier och teckningsrätter som är begränsat 
skattskyldiga i Sverige och vars innehav inte är hänförligt till 
ett fast driftställe i Sverige kapitalvinstbeskattas normalt inte 
i Sverige vid avyttring av sådana värdepapper. Innehavarna 
kan emellertid bli föremål för beskattning i sin hemviststat. 
Enligt en särskild skatteregel kan emellertid fysiska personer 
som är begränsat skattskyldiga i Sverige bli föremål för 
svensk beskattning vid försäljning av vissa värdepapper 
(såsom aktier, BTA och teckningsrätter) om de vid något 
tillfälle under avyttringsåret eller något av de tio föregående 
kalenderåren har varit bosatta eller stadigvarande vistats i 
Sverige. Tillämpligheten av denna regel kan begränsas av 
skatteavtal mellan Sverige och andra länder.
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Definitioner och ordlista

Tekniska definitioner
Automation
Automatisering eller automation kallas produkter och 
lösningar som ersätter manuellt arbete och syftar till att 
driva, styra och optimera olika typer av industriella 
processer.

Drivsystem
Samlingsbeteckning för olika typer motorstyrning, 
t ex   frekvensomriktare, mjukstartare och servosystem.

Ethernetswitch
Kopplar samman olika segment i ett Ethernet-baserat 
nätverk.

Frekvensomriktare
En elektronisk motorstyrning som omvandlar nätets fasta 
frekvens och spänning till steglöst variabla storheter för att 
därigenom bl. a. spara energi och minska motorns 
underhållskostnader.

HMI
Human Machine Interface, se även operatörspanel. 
Samlingsnamn på produkter eller system, utvecklade för att 
förenkla operatörens arbete med att avläsa och styra 
 maskiner eller processer.

Industriell datakommunikation
Industriell datakommunikation används där det finns stora 
krav på säker dataöverföring inom t ex infrastrukturprojekt.

IPbaserad datakommunikation
Kommunikation av datapaket via trådbunden eller trådlös 
Internetanslutning.

IndustriPC
Samlingsnamn för PC-system som är byggda att klara av 
särskilt utsatta miljöer eller för applikationer där hög 
 tillförlitlighet är ett krav.

IoT
Sakernas Internet (IoT) är samlingsnamn för nätverks-
kopplade fysiska enheter, fordon (även kallade ”anslutna 
enheter” och ”smarta enheter”), byggnader och andra objekt 
med elektronik, programvara, givare, ställdon och nätverks-
anslutning som gör dessa objekt för att samla in och utbyta 
data.

OEM
Original Equipment Manufacturer. Serieproducerande 
maskintillverkare.

Operatörspanel
Panel, se även HMI, med pekskärm eller tangentbord med 
vilken operatören kan avläsa och påverka maskinens eller 
processens status. Panelen är oftast monterad ute i anlägg-
ningen där operatören arbetar.

PLCsystem
Programmable Logic Controller, även kallat styrsystem. 
Ett programmerbart system för att styra och övervaka olika 
typer av maskiner och processer. Systemen finns i olika 
 storlekar där de större är modulärt uppbyggda och enkelt 
kan anpassas för varierande krav.

Softcontrol
En programvara som installeras i t ex en dator eller en 
operatörspanel så att den kan agera som ett PLC-system.

Softmotion
En programvara som installeras i t ex en dator eller en 
operatörspanel för att styra hastigheten och positionen av en 
eller flera busanslutna motorer.

Styrsystem
Se även PLC-system. Ett programmerbart system för att 
styra och övervaka olika typer av maskiner och processer.

Systemintegratör
Ett företag med specialistkompetens inom en eller flera 
branscher som erbjuder tjänster för automatisering och 
elektrifiering av industriella anläggningar, t ex apparat-
producenter (skåpbyggare) och maskinbyggare.

Definitioner och ordlista
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Definitioner och ordlista

Ekonomiska definitioner
Avkastning på eget kapital efter skatt
Nettoresultat i förhållande till genomsnittligt eget kapital.

Avkastning på operativt kapital
Rörelseresultat i förhållande till genomsnittligt operativt 
kapital.

Avkastning på sysselsatt kapital
Resultat före skatt plus finansiella kostnader i förhållande 
till genomsnittligt sysselsatt kapital.

Eget kapital per aktie
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 
 dividerat med antal aktier.

Nettoskuld
Räntebärande skulder med avdrag för likvida medel och 
kortfristiga placeringar

Operativt kapital
Balansomslutning minus likvida medel och räntebärande 
skulder

Rörelsemarginal
Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning.

Sysselsatt kapital
Eget kapital plus räntebärande skulder.

Soliditet
Eget kapital i förhållande till balansomslutning.

Utvecklingsutgifter
Utgifter för arbete med produktutveckling, såsom personal-
kostnader och externa konsultkostnader. Häri ingår även 
utgifter som balanseras som tillgång i balansräkningen.

Vinstmarginal
Nettoresultat i förhållande till nettoomsättning.

Vinst per aktie
Nettoresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 
 dividerat med antal aktier.
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Adresser 

Beijer Electronics Group AB (publ)
Huvudkontor
Besöksadress
Stora Varvsgatan 13a, Malmö

Postadress
Box 426
201 24 Malmö
Telefon: 040-35 86 00
www..beijergroup.se

Finansiell rådgivare
Danske Bank A/S, Danmark, Filial Sverige
Box 7523
103 92 Stockholm
www..danskebank.se

Juridisk rådgivare
Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Box 4291
203 14 Malmö
www..mannheimerswartling.se

Revisor
PricewaterhouseCoopers AB
113 97 Stockholm
www..pwc.se
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