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Erbjudandet i sammandrag
Erbjudandet i sammandrag 
Försäljningspris (courtage utgår ej):  38 kr

Anmälningsperiod:  25 april - 13 maj 2008

Likviddag:  21 maj 2008

Beräknad första dag för handel   

på First North:  22 maj 2008

Datum för publicering av finansiell information 2008
Delårsrapport januari–juni:  11 augusti 2008

Delårsrapport januari-september: 10 november 2008

Kompletterande finansiell information:
Delårsrapport för perioden januari till mars 2008 kommer att publiceras i form av ett tilläggsprospekt. Tilläggsprospektet offentliggörs den 

5 maj och kommer att finnas tillgängligt på: www.ework.se samt www.avanza.se. 

Övrigt 
ISIN-kod: SE0002402701

Kortnamn på First North: EWRK   

Handelspost: 100 aktier 

Handel på First North   
First North är en alternativ marknadsplats som drivs av OMX Nordiska Börs Stockholm. Bolag vars aktier handlas på First North är inte 

skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan följa ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag 

och tillväxtbolag. En placering i ett bolag vars aktier handlas på First North kan därför vara mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat 

bolag. Alla bolag vars aktier handlas på First North har en Certified Adviser som övervakar att bolaget lever upp till First Norths regelverk 

för informationsgivning till marknaden och investerare. Certified Adviser för eWork är Avanza Bank AB. Certified Adviser granskar bolag 

vars aktier skall tas upp till handel på First North. OMX Nordiska Börs Stockholm godkänner ansökan om upptagande till sådan handel.
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och resultat. Ord som ”anse”, ”bedöma”, ”förvänta”, ”förutse”, ”avse”, ”kan”, ”planera” och andra liknande uttryck är avsedda att indikera 
sådan information. Framtidsinriktad information är alltid förenad med osäkerhet. Även om det är Bolagets styrelses bedömning att 
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Sammanfattning

eWork i korthet
eWork grundades år 2000 och är idag Nordens ledande konsult-
mäklare. Bolaget har 30.000 specialiserade konsulter i sitt inter-
nationella nätverk med fokus på områdena IT, telekom, teknik 
och, sedan 2008, även inom verksamhetsutveckling. eWork age-
rar som länk mellan konsult och köpare av konsulttjänster. Likt 
traditionella konsultbolag tar eWork fullt ansvar för leveransen 
och är avtalspart mot såväl köparen som konsulten. Genom sitt 
omfattande nätverk kan eWork enkelt och effektivt erbjuda de 
mest lämpade och kompetenta konsulterna på marknaden. 

Bolaget har idag två kategorier av kunder. Den ena utgörs av de 
företag som köper konsulttjänster. Under 2007 hade eWork över 
150 kunder, däribland nordens största och mest kompetenta 
konsultköpare. Den andra kundkategorin är konsulterna som 
finns i Bolagets nätverk. I slutet av 2007 var drygt 1.300 konsul-
ter ute på uppdrag som förmedlats av eWork.
Bilden nedan illustrerar denna uppdelning.

En viktig skillnad mellan eWork och traditionella konsultbo-
lag är att eWork inte har några anställda konsulter. Att kunna 
erbjuda en kund de bästa tillgängliga konsulterna ur sitt stora 
nätverk ger en slagkraftig fördel jämfört med den traditionella 
modellen där konsultföretag erbjuder sina för närvarande 
obelagda konsulter. eWorks urvalsprocess garanterar objektivitet 
och reducerar risken med låg beläggningsgrad.
 

Framgångsfaktorer
Bolagets framgångsfaktorer kan kortfattat beskrivas enligt 
punkterna nedan: 

• Objektivitet i urvalsprocessen   
• Förenklad administration 
• Snabb återkoppling och leverans  
• Konkurrenskraftiga priser
• Affärsmodell med låg risk
• Ramavtal 
• Kompetens i urval/matchning
• Möjlighet att erbjuda konsulter med en senior profil

Marknadsöversikt
Konsultmarknaden har utvecklats positivt de senare åren och 
efterfrågan på IT-konsulter och verksamhetskonsulter1 är fort-
satt hög. Ett snabbt växande segment är marknaden för aktörer 
som mäklar konsulter, så kallade konsultmäklare. Konsultmäk-
leri2 är ett relativt nytt koncept i Sverige där eWork idag har en 
marknadsandel om ca 57%. Sedan 2004 har denna marknad 
ökat med i genomsnitt 50% per år. Enligt analysföretaget Exido 
kommer konsultmäkleri stå för ca 15% av den totala konsult-
marknaden år 2010 jämfört med 3% år 2007. Idag uppgår den 
totala IT-konsultmarknaden i Sverige till 70 miljarder kronor.3  

En tydlig trend, utöver den höga efterfrågan, är att tillgången 
på seniora konsulter blivit mer begränsad. Som ett resultat av 
detta pågår en konsolidering i branschen vilket är ett sätt för 
konsultbolagenbolagen att förbättra leveranskapaciteten. Totalt 
finns ca 138.000 konsulter ute på uppdrag i Sverige, vilka omsät-
ter ca125 miljarder kronor årligen4. De största konsultbolagen 
är verksamma inom IT och teknik5. 

Marknadstrender 
Några av trenderna på marknaden kan sammanfattas enligt 
följande:

• Stora företag tenderar att ingå ramavtal. 
- De stora IT-köparna ingår i regel avtal med ett fåtal 

leverantörer. Att ingå som en av aktörerna i ramavta-
let är en förutsättning för att erhålla nya uppdrag. 

- Det råder hård konkurrens vid upphandling av nya 
ramavtal, varför ett konkurrenskraftigt erbjudande är 
centralt.

 
• Investeringar i IT-lösningar görs idag mer för att öka in-

täkter istället för att öka produktiviteten, vilket var fallet 
tidigare.

• Fler konsulter startar egen verksamhet i form av enmans- 
och fåmansbolag. Idag finns ca 30.300 mindre IT-kon-
sultbolag i Sverige.

• Efterfrågan på IT-konsulter är hög och det råder idag 
brist på dessa konsulter, vilket har lett till en konsolider-
ing av branschen, där leveranskapaciteten ökas genom 
förvärv.

1 Inkluderar strategi- och managementkonsulter
2 Exido inkluderar almegaanslutna IT-bemanningsföretag i sin uppskattning av marknads-
storleken för konsultmäkleri
3 Exido - IT i Sverige 2008
4 Inkluderar konsulter inom management, IT, bemanning, PR, marknadsundersökning, 
utbildning, revision, affärsjuridik och patent/immaterialrätt och avser 500 företag som är 
medlemmar i konsultguiden
5 Konsultguiden - Affärsvärlden 2008

Denna sammanfattning skall endast ses som en introduktion till prospektet. Varje beslut om att ac-
ceptera Erbjudandet genom detta prospekt skall grunda sig på en bedömning av prospektet i dess 
helhet. En investerare som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i detta prospekt 
kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av prospektet. En person får endast göras 
ansvarig för uppgifter som ingår i eller saknas i sammanfattningen eller en översättning av den bara 
om sammanfattningen eller översättningen är vilseledande eller felaktig i förhållande till de andra 
delarna av prospektet.

eWORK KUNDEN
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Affärsidé 
eWork arbetar objektivt och kostnadseffektivt med att erbjuda 
specialiserade konsulter ur sitt globala konsultnätverk. Bolaget 
är för sina kunder en given affärspartner för tillsättning av 
konsulter inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. 
eWorks konsulter ska ständigt erbjudas möjligheter till nya 
givande uppdrag.

Vision
eWork ska tillhandahålla konsulter till alla kunder och kunder 
till alla konsulter.

Strategi
• Bevara och utveckla Bolagets marknadsledande position 

i Norden
• Utveckla nya affärs- och kompetensområden (verksam-

hetskonsulter och tekniska konsulter)
• Stärka och utveckla eWorks kund- och konsultrelationer 

genom hög närvaro
• Utveckla effektiva interna processer 
• Utveckla och tillvarata kompetensen hos medarbetare 

och ledare samt säkerställa att eWorks värderingar ge-
nomsyrar hela bolaget. 

Finansiell utveckling
Diagrammet nedan visar att Bolaget sedan 2003 har haft en 
genomsnittlig årlig omsättningstillväxt om 70%. Enligt Bolagets 
strategi ligger marginalerna på relativt låga nivåer då eWorks 
priser skall upplevas som attraktiva för både konsulter och 
konsultköpare. Strategin innebär att ökade intäkter i grunden 
bestäms av mängden uppdrag Bolaget förmedlar. Därför ligger 
ett stort fokus på expansion. Bolaget har de senaste tre åren haft 
den högsta kreditratingen6. 

6 UC Risk

Finansiella mål och  
framtidsutsikter
Majoriteten av de största IT-konsulterna i Sverige tror på 
en ökad efterfrågan på konsulter under 2008. Flera aktörer 
förväntar sig samtidigt att det kommer att vara fortsatt svårt att 
hitta kvalificerade konsulter. Marknaden för konsultmäklare 
förväntas fortsätta växa under året och Exido prognostiserar 
tillväxten till ca 50%. 

Prognos för 2008 
Styrelsen i eWork har fastställt en prognos för Bolaget där 
omsättning för helåret 2008 förväntas uppgå till 1.800 miljoner 
kronor och resultatet före skatt för samma period förväntas 
uppgå till  ca 60 miljoner kronor. 

Finansiella mål för 2008-2010 
eWork förväntas fortsätta levererea en stark omsättningstillväxt 
med bibehållna marginaler. 

Ledning, Styrelse & Ägare
Ledning:
Claes Ruthberg - VD & Ledamot
Sofie König -  vVD & Marknadschef
Ulf Henning - CFO
Nils Keife - IT-chef

Styrelse:
Sven Hagströmer -  Ordförande
Jan Petterson - Ledamot
Staffan Salén - Ledamot
Magnus Berglind - Grundare & Ledamot
Erik Törnberg - Ledamot
Dan Berlin - Ledamot
Jeanette Almberg - Ledamot
Claes Ruthberg - VD & Ledamot  

Ägarförhållande före Erbjudandet: 

Ägarförteckning innan 
Erbjudandet

Antal aktier Röster & 
kapital

Magnus Berglind 3 285 220 21%

Salenia 2 747 000 18%

Investment AB Öresund 2 736 153 18%

JBI 1 902 340 12%

Jan Petterson 1 600 000 10%

Övriga 3 084 887 20%

Totalt 15 355 600 100%
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Bakgrund till Erbjudandet 
Styrelsen i eWork har beslutat om att notera Bolagets aktier på 
First North och att i samband med noteringen emittera nya 
aktier i Erbjudandet. Huvudaktieägarna7 kommer att kvarstå 
som största aktieägare efter Erbjudandets genomförande och 
kommer, under förutsättning att Erbjudandet fulltecknas, att 
kontrollera ca 74% av röster och kapital i Bolaget. 

Genom nyemissionen beräknas Bolaget, vid full teckning, kom-
ma att tillföras ca 50 miljoner kronor före avdrag för kostnader 
för Erbjudandet om ca 3,5 miljoner kronor som skall erläggas av 
eWork. Föreliggande nyemission och anslutning till First North 
görs för att öka kännedomen av Bolaget, attrahera kunder och 
konsulter samt för att stärka upp kapitalbasen. Emissionen skall 
främst användas för att möjliggöra vidare expansion för att 
behålla den starka tillväxten. Likviden skall även användas för 
att förbättra Bolagets service gentemot kunder och konsulter.

Erbjudandet i sammandrag 
Anmälningsperiod:                                                    25 april - 13 maj
Likviddag:                                                                    21 maj
Beräknad första dag för handel på First North: 22 maj

Anmälningar direkt över Internet och de som görs via anmäl-
ningssedel skall vara Avanza tillhanda senast kl.15:00 den 13 
maj 2008. I de fall där anmälan görs via anmälningssedel skall 
detta ske på anmälningssedel enligt fastställt formulär och avse 
en eller flera handelsposter om vardera 100 aktier. Anmälnings-
sedel skall under perioden 25 april till 13 maj, 2008 inges till: 

Avanza Bank AB 
Att: Corporate Finance 
Klarabergsgatan 60, 3 tr
111 93 Stockholm 
Telefon: 08-5622 5120

Prospekt och anmälningssedel kan erhållas från Avanza på ovan-
stående adress alternativt via Internet, www.avanza.se eller www.
ework.se

Anmälan är bindande. Rätt till återkallelse finns beskrivet under 
”Villkor och anvisningar”. Ofullständig eller felaktigt ifylld 
anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Endast 
en anmälningssedel per köpare kommer att beaktas. Inga tillägg 
eller ändringar får göras i den på anmälningssedeln förtryckta 
texten. 

De aktier som omfattas av Erbjudandet enligt detta prospekt 
medför rätt till del i eWorks vinst från och med verksamhetsåret 
2008. Fråga om utdelning för verksamhetsåret 2008 beslutas på 
årsstämman 2009.

Risker 
Allt företagande och ägande av aktier är förenat med risktagan-
de och i detta fall utgör eWork inget undantag. Bolaget och dess 
verksamhet måste utvärderas mot bakgrund av de risker och 

7 Magnus Berglind, Salenia, Investment AB Öresund, JBI samt Jan Pettersson.

svårigheter som Bolaget kan ställas inför. Inom den bransch där 
eWork är verksamma är det främst risker såsom tillgången 

på efterfrågad kompetens i form av konsulter, den allmänna 
konjunkturen samt en ökad konkurrens som kan utgöra hot för 
Bolaget. De som överväger att investera i eWork bör ta hänsyn 
till de risker som är förenade med Bolagets verksamhet, aktierna 
och Erbjudandet. Se avsnittet ”Riskfaktorer” i detta prospekt 
för en mer utförlig redogörelse av risker.

Uttalanden om framtiden 
Detta prospekt innehåller uttalanden av framåtriktad karaktär 
som återspeglar styrelsens nuvarande bedömning avseende fram-
tida händelser och finansiell utveckling. Sådana framtidsinrik-
tade uttalanden förekommer främst i avsnitten eWork i korthet, 
Riskfaktorer, Finansiella mål och framtidsutsikter, Kommen-
tarer till den finansiella utvecklingen, Marknadsöversikt samt 
Verksamheten. Orden ”avser”, ”ämnar”, ”förväntar”, ”skall”, ”kan”, 
”anser”, ”bedömer”, ”borde”, ”förutser”, ”planerar” och liknande 
uttryck anger att det är fråga om framåtriktade uttalanden. 

Även om styrelsen anser att de förväntningar som återspeglas i 
framåtriktade uttalanden är rimliga, kan inga garantier lämnas 
att dessa förväntningar kommer att infrias. Framåtriktade ut-
talanden uttrycker endast Bolagets bedömningar och antagan-
den vid tidpunkten för prospektet. Läsaren uppmanas att ta del 
av den samlade informationen i prospektet och samtidigt ha 
i åtanke att framtida resultat, utveckling eller framgångar kan 
komma att skilja sig väsentligt från Bolagets förväntningar. Bo-
laget gör inga utfästelser att offentligt uppdatera eller revidera 
framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida 
händelser eller annat utöver vad som krävs enligt lag och enligt 
First Norths regelverk.

Branschfakta och information  
från tredje part 
Detta prospekt innehåller information om eWorks bransch, 
inklusive historiska marknadsdata och branschprognoser. 
Styrelsen har hämtat denna information från ett flertal källor, 
bl.a. branschpublikationer, marknadsundersökningar från tredje 
part och allmänt tillgänglig information. Såvitt Bolaget och 
styrelsen känner till och försäkrar, genom jämförelse med annan 
information som offentliggjorts, har inga uppgifter utelämnats 
som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller 
missvisande. 

Styrelsen och de ledande befattningshavarna garanterar att 
informationen är korrekt återgiven. Branschprognoser är till 
sin natur vidhäftade med stor osäkerhet och ingen garanti kan 
lämnas att sådana prognoser kommer att infrias. 

Rådgivare & revisor
Finansiell rådgivare: Avanza Bank AB
Auktoriserad Revisor: Bengt Möller, RevisorCompaniet
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Riskfaktorer

Verksamhets- och  
branschrelaterade risker

Konjunkturkänslighet
Likt många andra verksamheter är eWork beroende av den 
allmänna konjunkturen. Vid en nedgång i konjunkturen kan det 
inte uteslutas att de tjänster som eWork tillhandahåller drabbas 
av en minskad efterfrågan. 

Ökad konkurrens
I dagsläget finns endast ett fåtal direkta konkurrenter till eWork. 
I övrigt konkurrerar Bolaget även med de traditionella konsult-
bolagen. Skulle det dyka upp nya aktörer på marknaden alterna-
tivt att de befintliga får stärkta positioner kan detta komma att 
påverka Bolaget negativt.   

Tillgång på konsulter
Under perioder som karaktäriseras av en stark arbetsmarknad 
kan det vara svårt att värva kvalificerade konsulter, vilket utgör 
en risk för eWork. Om inte eWorks nätverk innehåller till-
räckligt stort utbud av kandidater kan detta utgöra en negativ 
inverkan på Bolagets försäljning och resultat.  

Beroende av nyckelpersoner
eWorks framtida framgång beror delvis på vissa nyckelpersoner 
inom företaget. Skulle dessa nyckelpersoner välja att lämna 
eWork kan det, åtminstone kortsiktigt, få negativa konsekvenser 
på verksamheten. 

Avtalsrisker och skadeståndsansvar 
Det finns en risk att de konsulter som eWork hyr ut på uppdrag 
skulle förorsaka skadestånd eller brott hos kund. För att inte 
drabbas ekonomiskt av en sådan händelse har eWork tecknat 
ansvarsförsäkringar.  

Beroende av enskilda kunder
eWork har ett stort antal kunder som köper konsulttjänster. 
Ingen kund står för mer än ca 10% av omsättningen. Skulle ett 
flertal större kunder välja att sluta anlita eWork skulle detta, 
åtminstone kortsiktigt, få en negativ inverkan på Bolagets 
omsättning och finansiella ställning. Bolagets framtida tillväxt 
är beroende av tillgången både på relevanta konsulter samt nya 
kunder. Skulle eWork inte uppnå den kundtillväxten som för-
väntas kan även det medföra negativa inverkningar på Bolaget. 

Lagstiftning och politiska beslut  
Bolaget bedriver verksamhet i flera länder varför förändringar 
i lagar och andra regleringar avseende exempelvis utländskt 
ägande, statligt deltagande, skatter etc. kan påverka resultat- och 
finansiell ställning.  

Allt företagande och ägande av aktier är förenat med risktagande och i detta fall utgör eWork inget 
undantag. Den nedanstående redovisningen av riskfaktorer gör ej anspråk på fullständighet, ej heller 
är riskerna rangordnade efter grad av betydelse.
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Risker relaterade till  
erbjudandet

Ägare med betydande inflytande 
Efter Erbjudandet kommer Huvudaktieägarna1 att kontrollera 
ca 74% av Bolaget. Denna koncentration av ägandet kan vara 
till nackdel för övriga aktieägare om dessa har andra intressen än 
Huvudaktieägarna. Exempelvis kan aktiekursen komma att på-
verkas negativt om investerare ser nackdelar med att äga aktier i 
företag med en stark ägarkoncentration.

Aktieförsäljning från nuvarande aktieä-
gare efter Erbjudandet 
Kursen på Bolagets aktier kan komma att sjunka till följd av 
att aktieägare som innefattas av lock up-avtal säljer aktier på 
aktiemarknaden efter lock up-avtalens utgång, eller att mark-
naden uppfattar att sådan försäljning kan bli aktuell. Sådana 
försäljningar kan även försvåra för Bolaget att ge ut aktier eller 
andra finansiella instrument i framtiden till det pris och vid 
den tidpunkt som Bolaget bedömer som lämpligt. Huvudak-
tieägarna och verkställande direktör har förbundit sig att inte 
utan skriftligt medgivande från Avanza avyttra någon del av sitt 
ägande under en tidsperiod om 6 månader från och med första 
handelsdagen. Inom gruppen av ägare som omfattas av lock 
up-avtal kan omdispositioner göras med Avanzas godkännande, 
dock med förbehållet att aktierna kvarstår under lock up-tiden. 
Huvudaktieägarna har för avsikt att fortsätta verka aktivt i 
Bolaget och långsiktigt kvarstå som ägare i eWork. 

1 Magnus Berglind, Salenia, Investment AB Öresund, JBI samt Jan Pettersson.

Handel på First North
Det har inte förekommit någon officiell handel i Bolagets aktier 
före Erbjudandet. Bolagets aktie har godkänts för anslutning 
till First North under förutsättning att spridningskravet2 på 
First North uppfylls. Det är emellertid inte möjligt att förutse i 
vilken utsträckning investerarnas intresse i Bolaget leder till en 
aktiv handel i aktien eller hur handeln med aktien kommer att 
fungera framgent. Om en aktiv och likvid handel inte utvecklas, 
eller inte är varaktig, kan det innebära svårigheter för inneha-
varna att sälja sina aktier vid önskad tidpunkt. Marknadskursen 
efter Erbjudandets genomförande kan även komma att skilja sig 
avsevärt från försäljningspriset i Erbjudandet.

First North och Certified Adviser
First North är en alternativ marknadsplats som drivs av OMX 
Nordiska Börs Stockholm. Bolag vars aktier handlas på First 
North är skyldiga att följa ett regelverk anpassat till företrä-
desvis mindre bolag och tillväxtbolag. En placering i ett bolag 
vars aktier handlas på First North kan därför vara mer riskfylld 
än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier 
handlas på First North har en Certified Adviser godkänd av 
OMX Nordiska Börs . Det är Certified Adviser som ansvarar 
för övervakningen av bolaget och att de lever upp till First 
Norths regelverk för informationsgivning till marknaden och 
investerare.

Aktiekursen kan vara volatil  
och sjunka väsentligt 
Kursen för aktier som säljs vid en marknadsintroduktion är ofta 
volatil under en period efter Erbjudandet. Aktiemarknaden, och 
marknaden för småbolag i synnerhet, har upplevt betydande 
kurs- och volymsvängningar som ofta har saknat samband med 
eller varit oproportionerliga mot företagens redovisade resultat.

2 Att Bolaget har tillräckligt antal aktieägare (ca 300) och att minst 10% av aktiekapitalet är 
i allmän ägo. 
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Inbjudan till förvärv av aktier i eWork
Styrelsen i eWork Scandinavia AB (publ) har tillsammans med 
Huvudaktieägarna beslutat att genomföra en spridning av 
ägandet i Bolaget genom en nyemission av totalt 1,3 miljoner 
aktier samt en utförsäljning om 285.220 aktier 1. Samtliga aktier 
som utbjuds behandlas på samma sätt och utgör gemensamt 
föreliggande erbjudande (”Erbjudandet”). Försäljningspriset 
för samtliga aktier har fastställts till 38 kronor per aktie vilket 
ger Bolaget en värdering efter Erbjudandet (inkl optioner) på ca 
642 miljoner kronor. Styrelsen i Bolaget har beslutat att ansöka 
om en anslutning av Bolagets aktie till First North.

Vid årsstämman den 22 april 2008 bemyndigades styrelsen att 
längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta 
beslut om nyemission av aktier, dock att sådan nyemission inte 
får medföra att bolagets aktiekapital eller antal aktier överstiger 
bolagets högsta aktiekapital eller antal aktier enligt vid var tid 
gällande bolagsordning. Styrelsen skall därvid kunna besluta om 
emission med eller utan företrädesrätt för befintliga aktieägare 
eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Styrelsen, 
eller den styrelsen därtill förordnar, föreslås äga rätt att vidta de 
smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registre-
ringen därav hos Bolagsverket.

På årsstämman den 22 april 2008 beslutades att öka aktieka-
pitalet med högst 169.000 kronor, från1.996.228 kronor till 
högst 2.165.228 kronor, genom nyemission med avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt riktat till allmänheten av 1,3 mil-
joner aktier (”Nyemissionen”). Nyemissionen som innebär ca 
1,3 miljoner nya aktier och ca 50 miljoner kronor i nytt kapital 
medför en utspädning om ca 8,5% på befintliga aktier. 

1 Magnus Berglind säljer ca 8,5% av sitt innehav.

Nyemissionsbeloppet uppgår till ca 50 miljoner kronor före 
kostnader för Erbjudandet. Rätt att teckna de nyemitterade 
aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, 
tillkomma allmänheten i Sverige samt institutionella investerare 
i Sverige och i utlandet. Motivet för avvikelsen från aktieägarnas 
företrädesrätt är att uppnå erforderlig ägarspridning av aktierna 
inför anslutning till First North. 

Härmed inbjuds till förvärv av 1.585.220 aktier i eWork Scandi-
navia AB (publ) i enlighet med villkoren i detta prospekt, mot-
svarande ca 10% av rösterna och kapitalet i Bolaget, förutsatt att 
Erbjudandet fulltecknas.  Huvudaktieägarna och verkställande 
direktör har förbundit sig att inte utan skriftligt medgivande 
från Avanza avyttra någon del av sitt ägande under en tidsperiod 
om 6 månader från och med första handelsdagen. 

För ytterligare information hänvisas till detta prospekt, vilket 
har upprättats av styrelsen i eWork med anledning av Erbju-
dandet samt anslutningen av Bolagets aktier till First North. 
Styrelsen för eWork är ansvarig för innehållet i detta prospekt. 
Styrelsen för eWork försäkrar att de har vidtagit alla rimliga 
försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i detta 
prospekt, såvitt de vet, överensstämmer med de faktiska förhål-
landen och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka 
innebörden av prospektet.

Stockholm den 23 april  2008 

Styrelsen                    
eWork Scandinavia AB (publ)
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Försäljningspris 
Försäljningspriset är 38 kronor per aktie. Courtage utgår ej. 
Priset har fastställts gemensamt av Huvudaktieägarna och den 
finansiella rådgivaren, Avanza. Rådande marknadsläge, verksam-
hetens historiska utveckling, bedömning av bolagets affärsmäs-
siga potential och framtidsutsikter har tagits i beaktande vid 
prissättningen. Bolagets ISIN-kod är SE0002402701. Courtage 
utgår ej. Värdepapperens valuta är i svenska kronor. 

Anmälningsperiod 
Anmälan om att förvärva aktier skall ske under perioden från 
och med den 25 april till och med 13 maj 2008. Styrelsen i 
Bolaget kan besluta att förlänga anmälningsperioden. 

Anmälan 
Kunder till Avanza kan anmäla sig för Erbjudandet genom 
att teckna aktier direkt över Internet. Ytterligare information 
kan erhållas på www.avanza.se. Anmälningar som görs direkt 
över Internet samt de som görs via anmälningssedel skall vara 
Avanza tillhanda senast kl. 15:00 den 13 maj 2008. Anmälan 
som görs via anmälningssedel om förvärv av aktier skall ske på 
anmälningssedel enligt fastställt formulär och avse en eller flera 
handelsposter om vardera 100 aktier. Anmälningssedel skall 
under perioden 25 april till 13 maj 2008 inges till:

Avanza Bank AB 
Att: Corporate Finance
Klarabergsgatan 60, 3tr 
111 93 Stockholm, Sweden.
Telefon: 08-5622 5120

Prospekt och anmälningssedel kan erhållas från Avanza på ovan-
stående adress alternativt via Internet, www.avanza.se eller www.
ework.se. Observera att anmälan måste vara Avanza tillhanda 
senast klockan 15:00 svensk tid den 13 maj 2008. Anmälan 
skickas på avsändarens egen risk. Ofullständig eller felaktigt 
ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende 
utan ytterligare åtgärd. Endast en (1) korrekt anmälningssedel 
per köpare kommer att beaktas. I de fall då fler anmälningar 
inkommer från samma köpare kommer endast den senast in-
komna anmälningssedeln att beaktas. Inga tillägg eller ändringar 
får göras i den på anmälningssedeln förtryckta texten. Anmälan 
är bindande.

Tilldelning 
Tilldelning av aktier beslutas av Bolagets styrelse. Syftet är 
primärt att uppnå erforderlig spridning av ägandet bland all-
mänheten för att möjliggöra en regelbunden och likvid handel 
med Bolagets aktie. Tilldelningen är inte beroende av när under 
anmälningsperioden anmälan inges. I händelse av överteckning 
kan tilldelning komma att ske med lägre antal aktier än anmälan 
avser eller helt utebli. Några olika tilldelningstrancher är inte 
aktuella. Tilldelningen kan dessutom helt eller delvis komma att 
ske genom slumpmässigt urval. Bolaget har ej fastställt en indi-
kativ lägstanivå för enskild tilldelning, vare sig för professionella 

Villkor och anvisningar 
eller ickeprofessionella investerare. Anmälningar från affärskon-
takter, anställda och andra till Bolaget närstående parter samt 
från kunder till Avanza kan komma att särskilt beaktas.  

Besked om tilldelning 
Resultatet av Erbjudandet kommer att offentliggöras genom 
pressmeddenande omkring den 16 maj 2008. När fördelningen 
av aktier fastställts, utsänds avräkningsnotor utvisande tilldel-
ning av aktier i Bolaget till dem som erhållit tilldelning. Detta 
beräknas ske omkring den 16 maj 2008. Ingen handel kommer 
att inledas innan detta har meddelats. De som inte tilldelats 
aktier kommer ej att erhålla någon information. 

Likvid 
Full betalning för tilldelade aktier skall erläggas kontant enligt 
anvisningar på utsänd avräkningsnota, med beräknad likvid-
dag den 21 maj 2008. Om full betalning inte erläggs i tid kan 
aktierna komma att tilldelas annan eller säljas. Skulle försälj-
ningspriset vid sådan överlåtelse vara lägre än försäljningspriset 
enligt Erbjudandet kan mellanskillnaden komma att utkrävas av 
den som först erhöll tilldelning i Erbjudandet. 

Erhållande av aktier 
eWork är anslutet till Värdepapperscentralen AB:s (”VPC”) 
kontobaserade värdepapperssystem, varför inga fysiska aktiebrev 
utfärdas. Sedan betalning för tilldelade aktier erlagts och regist-
rerats utsänds en VP-avi som visar att de betalda aktierna finns 
tillgängliga på köparens VP-konto. Detta beräknas ske omkring 
den 21 maj 2008. Genom ett särskilt låneförfarande kommer 
aktier och inte så kallade betalade tecknade aktier (BTA) att 
levereras. De som på anmälningssedeln angivit depå hos bank 
eller annan förvaltare får aktierna bokförda på denna depå och 
avisering sker i dessa fall enligt respektive förvaltares rutiner.

Utdelning 
De emitterade aktierna enligt detta prospekt medför rätt till del 
i Bolagets vinst från och med verksamhetsåret 2008. Eventuell 
utdelning för verksamhetsåret 2008 fastställs vid ordinarie 
årsstämma 2009. Utdelningen betalas ut tre bankdagar efter 
avstämningsdagen. Vinstutdelning till innehavare av aktier 
kommer att administreras av VPC enligt deras rutiner eller, 
för förvaltarregistrerade innehav, i enlighet med respektive 
förvaltares rutiner. 

Handel 
eWork har träffat ett avtal med Avanza om att Bolaget skall bli 
föremål för handel på First North. First North är en alternativ 
marknadsplats som drivs av OMX Nordiska Börs Stockholm. 
Handeln sker elektroniskt på ett enkelt och kostnadseffektivt 
sätt och bedrivs kontinuerligt på samma sätt som för de börsno-
terade företagen. Information om kurser, volym och orderdjup 
offentliggörs i realtid genom samma kanaler som för börsaktier. 
OMX Nordiska Börs  ansvarar inte för övervakningen av bola-
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Marknadsnotering
Bolagets aktier kommer att, under förutsättning att spridnings-
kravet1 uppnås, handlas på First North från och med den 22 maj 
2008 under kortnamnet: EWRK. En handelspost kommer att 
omfatta 100 aktier.  Nyemissionen förväntas att registreras hos 
Bolagsverket i början på juni 2008.

Övrigt
Avanza agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut åt Bola-
get i samband med Erbjudandet. Avanzas innehav i eWork, före 
och efter Erbjudandet, uppgår till 0 aktier.

Aktierna i eWork är inte föremål för erbjudande som lämnats till 
följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det har 
inte förekommit några offentliga uppköpserbjudanden i fråga 
om Bolagets aktier under det innevarande eller det föregående 
räkenskapsåret. Erbjudandet innefattar ej någon övertilldel-
ningsoption eller Greenshoe-option. 

1 Att bolaget har ett tillräckligt antal aktieägare (ca 300) och att minst 10% av aktiekapitalet 
är i allmän ägo.

gen på First North utan detta gör istället en Certified Adviser. 
Certified Adviser för eWork är Avanza som är medlem vid 
och har avtal med OMX Nordiska Börs Stockholm. Certified 
Adviser ansvarar för att Bolaget uppfyller kraven för att handla 
aktien på First North samt att Bolaget löpande följer First 
Norths informationskrav.

Villkor för fullföljande 
Erbjudandet är villkorat av att inga omständigheter uppstår 
som kan medföra att tidpunkten för att genomföra Erbjudandet 
bedöms som olämplig. Sådana omständigheter kan till exempel 
vara av ekonomisk, finansiell eller politisk art, och avse såväl 
omständigheter i Sverige som utomlands liksom att intresset 
för att deltaga i Erbjudandet av Bolagets styrelse bedöms som 
otillräckligt. Erbjudandet kan sålunda helt eller delvis återkal-
las. Meddelande härom avses i sådant fall offentliggöras så snart 
som möjligt genom pressmeddelande. Bolaget har ej möjlighet 
att dra tillbaka Erbjudandet efter det att handeln med värdepap-
peren har inletts. 

Rätt till återkallelse  
av ingiven anmälan 
Återkallelse av inlämnad anmälningssedel skall, för att göras 
gällande, vara skriftlig och Avanza tillhanda senast kl. 15:00 den 
13 maj 2008.
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Bakgrund och motiv 
eWork startades år 2000 och är idag Nordens ledande konsult-
mäklare. Bolaget har vuxit organiskt med en genomsnittlig 
årlig omsättningstillväxt om ca 70% sedan år 2003. eWorks 
förmåga att knyta ihop Nordens mest kompetenta och krävande 
konsultköpare med de mest kunniga konsulterna är nyckeln 
till Bolagets framgång. Likt traditionella konsultbolag tar 
eWork fullt ansvar för leveransen och är avtalspart mot såväl 
köpare som mot konsulten i transaktionen. Initialt var Bolaget 
verksamt på den svenska marknaden men har sedan 2004 
expanderat till Finland, Danmark och Norge. Dessa marknader 
har sedan etableringen utvecklats väl och uppvisar god potential 
för framtiden. 

Styrelsen i eWork bedömer att den goda utvecklingen och 
tillväxten kommer att fortlöpa på både nya och befintliga 
marknader. Konsultmäkleri som verksamhet är fortfarande 

relativt oexploaterat på marknaderna i Norden och stora delar 
av Europa varför det finns goda möjligheter för Bolaget att yt-
terligare stärka sin position. Med en förstärkt kapitalbas, i form 
av nyemission, ökar möjligheterna för Bolaget att fortsätta leve-
rera en stark tillväxt genom expansion samt att kunna erbjuda 
konsulter och kunder en ökad service. 

En notering av eWorks aktie på First North förväntas bidra till;

• en ökad kännedom om Bolaget samt dess tjänster och förde-
larna med dessa

• att ge personal och konsulter möjlighet att ta del av den 
värdetillväxt eWork hoppas ge sina ägare

• förbättrade möjligheter att attrahera kunder och personal
• att underlätta vid potentiella förvärv då aktien kan användas 

som förvärvsvaluta
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VD har ordet
När eWork nu noteras på First North gör vi det utifrån en stark 
position. Vi är den ledande mäklaren av IT och verksamhets-
konsulter i Norden. Sedan starten har den årliga organiska 
tillväxten varit över 100% i genomsnitt. År 2007 tillhörde vi de 
tio största IT-konsultföretagen i Sverige räknat i omsättning1. 
År 2008 kommer eWork med stor sannolikhet att vara ett av de 
fem största. Bland våra kunder finns de största IT-konsultköpar-
na i Sverige, Danmark, Finland och Norge.

eWork har två kategorier av kunder. Den ena utgörs av de före-
tag som köper konsulttjänster.  Under 2007 hade eWork över 
150 kunder, däribland nordens största och mest kompetenta 
konsultköpare. Vårt erbjudande är idag Verksamhets- och IT-
konsulter med en kompetens som motsvarar varje kunds unika 
behov och detta till ett konkurrenskraftigt pris. Vårt urval sker 
bland de totalt 30.000 konsulter vars CV:n finns i vårt nätverk. 
Vår leveranssäkerhet - att ha en kvalificerad konsult på plats när 
vi lovat - är mycket hög.

Den andra kundkategorin är konsulterna. I slutet av 2007 var 
drygt 1.300 konsulter samtidigt ute på uppdrag  som förmedlats 
av eWork. Ackumulerat antal konsulter på uppdrag under 2007 
uppgick till ca 2.000. Varje månad får vi in över 500 nya CV:n 
från konsulter som vill samarbeta med oss. Då eWork har ram-
avtal med många stora företag kan vi erbjuda mindre konsult-
företag och enskilda konsulter uppdrag som de annars inte har 
möjlighet att få. Då de företag vi har ramavtal med är de största 
och mest professionella i sin bransch innebär detta att uppdra-
gen ofta är spännande, utvecklande och i framkant. Förutom 
möjligheterna att få utmanande uppdrag som ökar konsulternas 
kompetens, lockar våra nätverksträffar, sociala arrangemang och 
utbildningsmöjligheter.

Förmågan att knyta ihop Nordens mest kompetenta och 
krävande konsultköpare med de mest kunniga konsulterna är 
nyckeln till vår framgång. Att kunna erbjuda en kund de bästa 
tillgängliga konsulterna ur en stor internationell bas ger en 
slagkraftig fördel jämfört med den traditionella modellen där 
konsultföretag erbjuder sina för närvarande obelagda konsulter.

Affärsmodellen bygger på väl utvecklade processer och verktyg. 
Dessa gör modellen transparent och lätt att applicera och 
använda på nya marknader. Med hjälp av vår egenutvecklade 
plattform och den erfarenheten vi byggt upp under åren väljer 
vi ut konsulter med en lämplig kompetens för ett visst uppdrag. 
Avgörande för kvaliteten i det slutliga valet av konsult är våra 
medarbetares kompetens och engagemang. Ledstjärnan för 
medarbetarnas agerande i varje uppdrag är våra grundvärde-
ringar: uppmärksam, professionell och angelägen.

1 Affärsvärlden/Konsultguiden

Att förmedla uppdrag är eWorks liv och levebröd. Enligt vår 
strategi ligger marginalerna på en relativt sett låg nivå. Vi vill att 
våra priser ska vara attraktiva för både  köpare och konsulter i 
både goda och dåliga tider. Strategin innebär att ökade intäkter 
i grunden bestäms av mängden uppdrag vi förmedlar. Därför är 
vårt fokus på expansion så starkt.

eWorks verksamhet präglas av långsiktighet och kontinuitet. 
Våra kundrelationer är långa. Få konsulter väljer att lämna vårt 
nätverk och majoriteten av kunderna fortsätter att använda våra 
tjänster. Utöver det har personalomsättningen sedan starten 
varit mycket låg. Ledningen har varit med från starten  år 2000.

Expansionsmöjligheterna för eWork är mycket goda. Vi arbetar 
på en marknad som enligt undersökningsföretaget Exido växt 
med 50% varje år sedan 2004. År 2010 beräknas konsultmäk-
larnas andel av den totala IT-konsultmarknaden vara mellan 
12-15%, att jämföra med 3% 2007. Idag känner knappt 70% 
av köparna av IT-konsulttjänster i större företag inte till att 
konsultmäklare finns, och för de kunder som använder mäklare 
utgör mäklarens andel i snitt ca 15% av deras totala konsultin-
köp. Detta ger stora möjligheter till fortsatt expansion.

Noteringen på First North är en naturlig del av eWorks utveck-
ling. Den kommer att öka kännedomen om Bolaget och ger 
personal och konsulter en möjlighet att ta del av den värdetill-
växt eWork hoppas ge sina ägare. Noteringen ger oss en starkare 
kapitalbas vilket stärker våra möjligheter till tillväxt i samma 
höga takt som hittills samt att kunna erbjuda såväl våra kunder 
som våra konsulter ökad service. Möjligheterna till förvärv och 
satsningar i och utanför Sverige blir större. För kunder, konsul-
ter och medarbetare innebär den bredare kapitalbasen en ökad 
möjlighet till värdetillväxt genom att den ytterligare ökar våra 
möjligheter till expansion och att utveckla eWorks erbjudande. 

eWork står inför en mycket spännande utveckling. Vår expan-
sion fortsätter. Vårt erbjudande till köpare och konsulter ut-
vecklas. Jag ser med stor tillfredsställelse fram emot att fler, tack 
vare noteringen på First North, blir direkt delaktiga i eWork.  

Claes Ruthberg
VD eWork
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Styrelseordförande har ordet
Bästa ägare och  
blivande ägare

eWorks utveckling de senaste åren har varit exceptionell. eWorks 
personal och ledning har presterat synnerligen goda resultat, 
vilket visas av att bolaget under flera år varit ett av de mest 
snabbväxande lönsamma företagen i Sverige. De som arbetar på 
eWork har all anledning att sträcka på sig och att vara stolta över 
vad de har uträttat. Trots att eWork vuxit kraftigt så har tillväx-
ten kunnat uppnås utan synlig växtvärk. Den kraftiga tillväxten 
i Bolaget har under de senaste åren kunnat genomföras med god 
lönsamhet trots att man samtidigt startat upp verksamheter i 
Finland, Danmark och Norge. De nya marknaderna har bidragit 
till tillväxttakten, men även eWorks första marknad, Sverige, har 
vuxit med god fart. Detta visar att företaget har en modell och 
struktur med fortsatt stor potential. Detta visar också på skal-
barheten i affärsmodellen, på professionalismen hos företagets 
anställda och på ledningens skicklighet. Vi har all anledning att 
tro att den positiva utvecklingen kommer att fortsätta, med god 
tillväxt och lönsamhet.  

eWork är även ett bolag med mycket engagerade ägare, och de 
allra flesta styrelseledamöter har ett betydande ekonomiskt 
intresse i företaget. Detta medför att alla har samma incitament, 
vilket är att försöka skapa så hög värdetillväxt i Bolaget som 
möjligt till begränsad risk. Under de knappt två år som jag varit 
ordförande för eWork har jag kunnat konstatera ett synnerligen 
stort och genuint engagemang från samtliga Bolagets styrelse-
medlemmar.   

Det är glädjande att nu kunna erbjuda en möjlighet att investera 
i eWork. Bolaget har haft en fantastisk utveckling under åren, 
och det är nu dags att ta nästa steg i företagets historia. Det 
finns flera fördelar med att göra eWork till ett publikt bolag, 
det medför en ökad kunskap om företaget vilket ger en ökad 
publicitet. Vidare stärks Bolagets kapitalbas, vilket ger mer legi-
timitet mot våra kunder samtidigt som det medför att ytterli-
gare långsiktiga satsningar kan genomföras. Noteringen medför 
även i förlängningen ökad möjlighet att genomföra förvärv med 
aktien som betalningsmedel, även om detta inte är något som 
ligger i planeringen i den närmaste framtiden. 

En notering ger också en ökad tydlighet av värdet av tidigare 
och eventuella kommande incitamentsprogram för bolagets per-
sonal. Många i personalen har redan idag ett ägande i bolaget, 
och det är naturligt att notera ett bolag där ägarskaran har vuxit 
med åren. Personligen gläds jag åt att jag i samband med note-
ringen har en möjlighet att investera privat i detta fina bolag.

Jag vill med detta önska blivande ägare varmt välkomna och 
framför allt tacka bolagets personal för deras insatser som nu 
fört oss så här långt.   

Sven Hagströmer
Styrelseordförande eWork
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Nettoomsättning under perioden dividerat med 
genomsnittligt antal anställda.

Finansiell information i sammandrag
Nyckeltal för Bolaget, 5 år Koncern 

2007
Koncern 

2006
Koncern 

2005
Koncern 

2004
Koncern** 

2003

(TSEK)

Resultat 

Nettoomsättning 1 192 403 693 680 435 048 255 006 126 916

Rörelseresultat, EBIT 37 738 18 773 18 726 7 155 2 478

Resultat före skatt 39 091 18 819 18 998 7 349 2 723

Årets resultat 27 906 13 015 16 646 7 342 2 735

Balansräkning & Kassaflödesanalys

Marginaler

Bruttomarginal 10,6% 11,0% 11,3% 12,8% 14,7

Rörelsemarginal, EBIT 3,2% 2,7% 4,3% 2,8% 2,0%

Vinstmarginal 3,3% 2,7% 4,4% 2,9% 2,1%

Avkastningsmått

Avkastning på sysselsatt kapital 90% 55% 76% 52% 26%

Avkastning på eget kapital 64% 37% 67% 51% 26%

Finansiell ställning

Balansomslutning 394 407 220 392 144 431 81 289 49 034

Eget kapital 50 184 36 982 33 339 16 660 11 954

Soliditet 13% 17% 23% 21% 24%

Per aktie

Eget kapital per aktie, SEK 6,54 4,88 44,22 22,10 15,85

Resultat per aktie, SEK 3,66* 3,12* 22,08 9,74 3,63

Utdelning per aktie, SEK 5 2 13,25 0 0

Antal aktier, miljoner 7,678 7,581 0,754 0,754 0,754

Anställda

Genomsnittligt antal anställda 108 71 45 35 20

Antal anställda vid periodens slut

Nettoomsättning per anställd, TSEK

*Justerat för split

**Under 2003 bedrevs all verksamhet i moderbolaget

11 041 9 770 9 668 7 286 6 346
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Bruttomarginal
Nettoomsättningen minskad med externa konsultkostnader 
dividerat med nettoomsättningen. 

Rörelsemarginal, Ebit
Rörelseresultat efter avskrivningar dividerat med 
nettoomsättningen.

Vinstmarginal
Resultat före skatt dividerat med nettoomsättningen.

Avkastning på sysselsatt kapital 
Resultat efter finansiella poster med återläggning av räntekost-
nader dividerat med genomsnittligt sysselsatt kapital, beräknat 
som periodens ingående sysselsatt kapital plus utgående sys-
selsatt kapital dividerat med två.

Avkastning på eget kapital
Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital 
beräknat som ingående eget kapital plus utgående eget kapital 
dividerat med två.

Eget kapital
Redovisat eget kapital.

Sysselsatt kapital
Eget kapital plus räntebärande skulder.

Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för latent 
skatteskuld) i förhållande till balansomslutningen.

Eget kapital per aktie
Eget kapital per balansdagen dividerat med antal 
aktier vid periodens utgång. 

Resultat per aktie
Periodens resultat dividerat med vägt genomsnitt av antal aktier 
under perioden.

Genomsnittligt antal anställda
Medelantalet anställda per respektive period.

Nettoomsättning per anställd
Nettoomsättningen under perioden dividerat med genomsnitt-
ligt antal anställda. 

Definitioner av nyckeltal
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Kommentarer till den finansiella utvecklingen   
Verksamheten
eWork Scandinavia AB (publ) är moderbolag i en koncern med 
tre dotterbolag, eWork Nordic Oy i Finland, eWork Denmark 
Aps i Danmark och eWork Norge AS i Norge. 
eWork är Nordens ledande konsultmäklare. eWork samarbetar 
med specialiserade små och medelstora konsultföretag och kan 
därför erbjuda Nordens mest kompetenta och erfarna konsul-
ter inom de flesta specialistområden: IT, telekom, teknik och 
verksamhetsutveckling.

Bolaget bildades år 2000 och har vuxit kraftigt alltsedan starten. 
Under 2004 etablerades verksamhet i Finland och kontor 
öppnades i Lund. Verksamhet i Danmark startades 2005. År 
2006 öppnades kontor i Göteborg och eWork Norge startades. 
2007 utsågs eWork till Sveriges snabbast växande företag, alla 
kategorier, med en snittillväxt under de sju senaste åren med 
över 100% per år.

Verksamhetsåret 2007  
jämfört med 2006

Nettoomsättning
eWorks nettoomsättning uppgick för verksamhetsåret 2007 
till 1.192 miljoner kronor (694), vilket motsvarar en tillväxt på 
71,8% jämfört med 2006. Den bibehållna kraftiga tillväxttakten 
beror dels på en fortsatt gynnsam konjunktur, och framför allt, 
på de tidigare investeringar företaget gjort i utökad säljstyrka. 
De säljare som anställdes under andra halvåret 2006 har under 
2007 uppnått full produktivitet. Verksamheterna utanför 
Sverige har blivit mer etablerade på sina marknader och har 
samtliga en mycket kraftig tillväxt.

Rörelsens kostnader
Bruttomarginalen (nettoomsättningen minskad med externa 
konsultkostnader dividerat med nettoomsättningen) minskade 
från 11,0 % för 2006 till 10,6 % för verksamhetsåret 2007. 

Kostnader för personal i relation till Bolagets nettoomsättning 
minskade från 6,3% för verksamhetsåret 2006 till  5,7% för 
verksamhetsåret 2007. Minskade personalkostnader är en effekt 
av ökad effektivitet beroende på det stora antalet nya säljare 
under 2006.

Periodens resultat
Periodens resultat före skatt uppgick till 39,1 miljoner kronor 
(18,8), vilket motsvarar en ökning om 108%. Periodens resultat 
efter skatt uppgick till 27,9 miljoner koronor (13,0).

Verksamhetsåret 2006  
jämfört med 2005

Nettoomsättning
eWorks nettoomsättning uppgick för verksamhetsåret 2006 
till 694 miljoner kronor (435), vilket motsvarar en ökning om 
59,5% jämfört med 2005.

Rörelsens kostnader
Bruttomarginalen (nettoomsättningen minskad med externa 
konsultkostnader dividerat med nettoomsättningen) minskade 
från 11,3 procent 2005 till 11,0 för verksamhetsåret 2006. Den 
lägre bruttomarginalen är en följd av att Bolaget, på anmodan 
av sina kunder, övertagit kundernas befintliga konsulter. Dessa 
kunder saknar ramavtal, vilket leder till sämre marginaler för 
Bolaget men samtidigt ökar Bolagets marknadsandel, och 
relationen till kunderna förbättras. 

Kostnader för personal i relation till Bolagets nettoomsättning 
minskade från 6,4% för verksamhetsåret 2005 till  6,3% för 
verksamhetsåret 2006. Personalkostnadsandelen minskade trots 
en kraftig utökning av säljkåren under hösten 2006. 

Periodens resultat
Periodens resultat före skatt uppgick till 18,8 miljoner kronor 
(19,0), vilket motsvarar en minskning om 1% till följd av in-
vesteringen i personal och etableringen i Norge och Göteborg. 
Periodens resultat minskade till 13,0 miljoner koronor (16,6), 
främst på grund av högre skattekostnad.

Verksamhetsåret 2005  
jämfört med 2004

Nettoomsättning
eWorks nettoomsättning uppgick för verksamhetsåret 2005 till 
435 miljoner kronor (255), vilket motsvarar en tillväxtakt om 
70,5% jämfört med 2004.

Periodens resultat
Periodens resultat före skatt ökade med 159% till 19,0 miljoner 
kronor (7,3). Periodens resultat uppgick till 16,6 miljoner 
koronor (7,3).

Konjunkturläge
Majoriteten av de största IT-konsulterna i Sverige tror på 
en ökad efterfrågan på konsulter under 2008. Flera aktörer 
förväntar sig samtidigt att det kommer att vara fortsatt svårt att 
hitta kvalificerade konsulter. Marknaden för konsultmäklare 
förväntas fortsätta växa kraftigt under året och Exido prognosti-
serar tillväxten till ca 50%. 
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Övrig finansiell information
Personalkostnader
Personalkostnader utgörs i huvudsak av löner och lönerelaterade 
kostnader

Övriga externa kostnader
De största kostnadsposterna är konsultkostnader, marknadsfö-
ringskostnader och lokalkostnader

Rörelsekapital
Företaget binder kapital i kundfordringar vilka finansieras med 
tillväxt i övriga rörelseskulder och med löpande resultat.

Kassaflödet från den löpande verksamheten
Kassaflödet från den löpande verksamheten under 2007 upp-
gick till 44,2 (24,7) miljoner kronor. Den kraftiga förbättringen 
av kassaflödet beror främst på ett förbättrat resultat, samt att fö-
retagets kortfristiga skulder ökat mer än kortfristiga fordringar. 

Materiella anläggningstillgångar
De materiella tillgångarna i Bolaget motsvarar mindre än 0,5% 
av balansomslutningen. Anledningen till detta är att eWork 
outsoursat all IT-drift, och de anställdas arbetsstationer kost-
nadsförs vid införskaffandet.

Investeringar
Bolaget har under de tre senaste åren investerat 112.000, 
965.000 respektive 228.000 kronor i kontorsutrustning.

Immateriella anläggningstillgångar
Koncernen har inga immateriella tillgångar i balansräkningen.

Räntebärande skulder
Per den 31 december 2007 hade Koncernen ej några räntebä-
rande skulder.

Kreditrating
Bolaget har under de senaste tre åren haft kreditratingen AAA1.

Skatt
Koncernen är i full skatteposition, innebärande att koncer-
nen kommer att belastas med en skattekostnad om ca 28% på 
beskattningsbart resultat. 

Utdelning för verksamhetsåret 2007
På årsstämman den 22 april 2008 beslutades att dela ut 5 kronor 
per aktie baserat på det totala antalet av 7 664 200 aktier. 

Eget kapital, skuldsättning & likviditet
Eget kapital uppgick till 56,5 miljoner kronor per den 31 
januari 2008 varav bundet eget kapital uppgick till 8,3 miljoner 
kronor och fritt eget kapital till 48,1 miljoner kronor. Bundet 
eget kapital fördelar sig på aktiekapital om 1,9 miljoner kronor 
och övriga bundna reserver om 6,4 miljoner kronor. Soliditeten 
uppgick till 13% per den sista december 2007.

1 UC Risk

Bolagets likvida medel uppgick per den 31 december 2007 
till 82,0 miljoner kronor. Beviljat belopp på checkkrediten 
för koncernen var 10,0 miljoner kronor, varav 0,0 kronor var 
utnyttjat på bokslutsdagen. Den stora likviditeten på boksluts-
dagen beror på att kunder oftast betalar i slutet på månaden och 
betalning till konsulter sker i början av månaden därpå.
Bolagets nettoskuldsättning per den sista januari 2008 kan sam-
manfattas enligt följande:
 
Kortfristiga skulder   -315,9  miljoner kronor
Likviditet        86,7  miljoner kronor
Kortfristiga fordringar   283,7  miljoner kronor
Nettoskuldsättning     -54,5 miljoner kronor  
  
Koncernens finansiella ställning
Styrelsen bedömer att tillgänglig likviditet och framtida kas-
saflöden är tillräcklig för att täcka rörelsekapitalbehovet under 
den kommande tolvmånadersperioden. Bolaget känner inte i 
dagsläget till några uppgifter om offentliga, ekonomiska, skat-
tepolitiska, penningpolitiska eller andra politiska åtgärder som, 
direkt eller indirekt, väsentligt kan påverka Bolagets verksam-
het. 

Inga väsentliga förändringar har sedan utgången av 2007 ägt 
rum som påverkar Bolagets finansiella ställning eller ställning på 
marknaden. Inte heller har några väsentliga händelser inträffat 
som påverkar den bild Bolaget presenterar i detta prospekt.

Förändring av koncernens egna kapital

Belopp KSEK 2005 2006 2007

Belopp vid årets 
ingång

16 660 33 339 36 982

Nyemission 11 68

Överkurs 462 2 592

Erhållet koncernbidrag

Skatteeffekt av 
erhållet koncernbidrag

Förvärv av egna aktier -1 968

Årets resultat 16 646 13 015 27 906

Utdelning 0 -9991 -15680

Övriga 
justeringsposter

33 148 284

Utgående eget kapital 33 339 36 982 50 184
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Marknadsöversikt  

Konsultmarknaden
Konsultmarknaden har utvecklats positivt de senare åren och 
efterfrågan på IT-konsulter och verksamhetskonsulter1 är fort-
satt hög. Ett snabbt växande segment är marknaden för aktörer 
som mäklar konsulter, så kallade konsultmäklare. Konsultmäk-
leri2 är ett relativt nytt koncept i Sverige där eWork idag har en 
marknadsandel om ca 57%. Sedan 2004 har denna marknad 
ökat med i genomsnitt 50% per år. Enligt analysföretaget Exido 
kommer konsultmäkleri stå för ca 15% av den totala konsult-
marknaden år 2010 jämfört med 3% år 2007. Idag uppgår den 
totala IT-konsultmarknaden i Sverige till 70 miljarder kronor.3 
 
En tydlig trend, utöver den höga efterfrågan, är att tillgången 
på seniora konsulter blivit mer begränsad. Som ett resultat av 
detta pågår en konsolidering i branschen vilket är ett sätt för 
konsultbolagenbolagen att förbättra leveranskapaciteten. Totalt 
finns ca 138.000 konsulter ute på uppdrag i Sverige, vilka omsät-
ter ca125 miljarder kronor årligen4. De största konsultbolagen 
är verksamma inom IT och teknik5. 
 

Marknaden för IT-konsulter

IT-Investeringar
Efter nedgången i IT-investeringar och konsulttjänster under 
början av 2000-talet har marknaden sedan 2004 visat positiv 
tillväxt med fokus på investeringar för att öka produktiviteten. I 
framtiden förväntas denna inriktning förändras och IT-investe-
ringar kommer främst att göras för att skapa möjligheter till nya 
intäkter. Vad som driver efterfrågan hos IT-konsulterna är före-
tags IT-investeringar vilka under 2007 översteg IT-budgetarna 
med ca 20%. Detta illustreras i diagrammet nedan. 

Den totala omsättningen för IT-konsulter uppgår till ca 70 
miljarder kronor i Sverige. Följande diagram visar att majorite-
ten av företagens IT-budgetar spenderas inom utveckling och 
implementation.6 
1 Inkluderar strategi- och managementkonsulter
2 Exido inkluderar almegaanslutna IT-bemanningsföretag i sin uppskattning av marknads-
storleken för konsultmäkleri
3 Exido - IT i Sverige 2008
4 Inkluderar konsulter inom management, IT, bemanning, PR, marknadsundersökning, 
utbildning, revision, affärsjuridik och patent/immaterialrätt och avser 500 företag som är 
medlemmar i konsultguiden
5 Konsultguiden - Affärsvärlden 2008
6 Exido - IT i Sverige 2008

IT-konsulter
Företag inom den privata sektorn tenderar att spendera alltmer 
av sina IT-budgetar på extern specialistkompetens. Dock 
tenderar tillgången på kvalificerade IT-konsulter att bli alltmer 
begränsad vilket försvårar rekryteringen för traditionella 
IT-konsultbolag. Detta kan i sin tur påverka deras förmåga att 
leverera konsulter till nya uppdrag. De aktörer som mäklar kon-
sulter istället för att anställa och hyra ut kan gynnas av en sådan 
utveckling. eWork som har över 30.000 konsulter i sitt nätverk 
kan snabbt och effektivt leverera specialistkompetens till kun-
der. Bolaget påverkas således inte av bristen på erfarna konsulter 
i samma omfattning som traditionella IT-konsultföretag, utan 
kan lättare hantera den ökade efterfrågan. Diagrammet nedan 
beskriver inom vilka områden företag anlitade konsulter under 
2007. 

Marknaden för verksamhets-
konsulter
Verksamhetskonsultbolag har utvecklats positivt i Sverige de se-
nare åren. Omsättningen förväntas uppgå till 13 miljarder kro-
nor under 2007 och den genomsnittliga marginalen till ca 8%. 
Den positiva utvecklingen, som illustreras i följande diagram,  
beror dels på den goda konjunkturen, men också på den ökade 
globaliseringen i kombination med en stark finansiell sektor. 
Ett stort antal företagsaffärer har genomförts de senare åren där 
verksamhetskonsulter i hög grad har anlitats för att genomföra 
bland annat tidskrävande strategi- och due diligence-rapporter. 
Den starka tillväxten i Kina, Ryssland, Indien och Brasilien är 
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också en bidragande faktor till den positiva utvecklingen hos 
verksamhetskonsultbolagen, då företag vill undersöka denna 
marknad före en eventuell etablering. Denna utveckling förvän-
tas även fortsätta framgent.7

Prisutveckling
Det begränsade utbudet på kvalificerade konsulter gör att 
priserna fortsätter ligga på relativt höga nivåer. Dock har 
prisökningarna blivit lägre än förväntat trots hög efterfrågan 
på konsulter. En anledning till den något lägre prisökningen är 
att köpare av konsulter har bättre information och kunskap om 
prisnivåer för olika tjänster.8 De senare åren har även lågpris-
aktörer etablerat sig i bland annat Ryssland, Polen och Indien 
vilket har bidragit till lägre priser. Majoriteten av IT-konsultbo-
lagen anser inte att denna konkurrens kommer att utgöra något 
större hot i närtid och priserna i Norden förväntas inte sjunka 
väsentligt9. 

7 Konsultguiden - Affärsvärlden 2008
8 Exido - IT i Sverige 2008
9 eWorkbarometern

Omsättning i förhållande till antal anställda 2007

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

16000

1800

2000

Softtronic

eWork

Elan IT

Connecta

KnowIT

HiQ

AcandoCybercom

Antal anställda

Omsättning

Konkurrens
En viktig skillnad mellan eWork och traditionella konsultbolag 
är att Bolaget inte anställer konsulter utan istället mäklar dessa 
mot en avgift. I och med detta uppvisar eWork en hög omsätt-
ning per anställd jämfört med traditionella IT-konsulter, vilket 
illustreras i grafen nedan. 

Marknadstrender 
Några av trenderna på marknaden kan sammanfattas enligt 
följande:

•	 Stora	företag	tenderar	att	ingå	ramavtal.	
- De stora IT-köparna ingår i regel avtal med ett fåtal 

leverantörer. Att ingå som en av aktörerna i ramavta-
let är en förutsättning för att erhålla nya uppdrag. 

- Det råder hård konkurrens vid upphandling av nya 
ramavtal, varför ett konkurrenskraftigt erbjudande är 
centralt.

 
•	 Investeringar	i	IT-lösningar	görs	idag	mer	för	att	öka	in-

täkter istället för att öka produktiviteten, vilket var fallet 
tidigare.

•	 Fler	konsulter	startar	egen	verksamhet	i	form	av	enmans-	
och fåmansbolag. Idag finns ca 30.300 mindre IT-kon-
sultbolag i Sverige.

•	 Efterfrågan	på	IT-konsulter	är	hög	och	det	råder	idag	
brist på dessa konsulter, vilket har lett till en konsolider-
ing av branschen, där leveranskapaciteten ökas genom 
förvärv.

Källa: Konsultguiden – Affärsvärlden 2008
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Konsultmäkleri
Den totala omsättningen för bolag verksamma inom konsult-
mäkleri i Sverige uppgick, enligt Exido, till ca 2,1 miljarder 
kronor år 2007 där eWork är den största aktören med en mark-
nadsandel om ca 57%.10 
 

Nordiska Marknaden
eWork är, utöver Sverige, även verksamma i Finland, Norge och 
Danmark.  Bristen på kvalificerad personal gör att rekryte-
ringar sker över internationella gränser. Detta är positivt för 
eWork eftersom företag får ett ökat behov av att hitta nya sätt 
att rekrytera vilket i sin tur leder till en mer öppen attityd mot 
extern kompetens i form av konsulter.  Enligt uppskattningar 
av Pierre Audoin Consultant ökade den nordiska marknaden 
för IT-tjänster med 6–7%. Den starkaste tillväxten fanns 
inom områdena applikationsförvaltning och programrelaterad 
outsourcing.

Finland
Marknaden för IT-konsulter i Finland uppgick till ca 33 mil-
jarder kronor under 200711. Efterfrågan på IT-konsulter är hög 
vilket är ett resultat av ökade investeringar i nya IT-projekt. Till-
växten på IT-marknaden kan härledas från organisk tillväxt men 
också tillväxt via förvärv. Den genomsnittliga årliga tillväxten 
för IT-tjänster estimeras bli ca 6 % för åren 2006-201112.  eWork 
är den största aktören inom konsultmäkleri i Finland och det 
finns endast ett fåtal konkurrenter med liknande affärsmodell. 

Norge
Sedan 2005 har marknaden för IT-tjänster i Norge varit mycket 
stark vilket främst är ett resultat av tillväxt i outsourcing inom 
IT. Marknaden omsätter idag  ca 39 miljarder kronor13. IDC 
förutspår att marknaden kommer att växa med i genomsnitt 
6,2% per år mellan åren 2006-2011.  Enligt Bolaget är efterfrå-
gan mycket hög på de tjänster som eWork erbjuder då kon-
sultmäkleri är relativt oexploaterad. Konjunkturen i Norge är 
idag god och det råder brist på konsulter. Detta i kombination 
med att företag växer gör att det blir allt viktigare med ett stort 
utbud och nätverk av konsulter. Ytterligare en trend i Norge är 
att prispressen har ökat från internationella leverantörer vilket 
har lett till att priserna på konsulter minskat något. Prisnivån 
i Norge är dock fortfarande något högre än i övriga nordiska 
länder. 

10 Exido inkluderar almegaanslutna IT-bemanningsföretag i sin uppskattning av marknads-
storleken för konsultmäkleri
11 Exido - IT i Sverige 2008
12 Analysföretaget IDC
13 Exido - IT i Sverige 2008

Danmark
I Danmark finns det flera konsultmäklare, till skillnad från 
Finland och Norge, varför konkurrensen är något högre. eWork 
är den största aktören. Bolaget estimerar att marknaden i 
Danmark kommer att vara ca 70% av den svenska marknaden 
inom 3 år. Exido uppskattar omsättningen för IT-konsulter i 
Danmark till ca 42 miljarder kronor år 2007.  IT-marknaden 
förväntas växa med 6-7% de närmaste åren enligt IDC.

Utsikter för 2008
Personalbehovet antas öka totalt sett under det första halvåret 
2008 och 43% av företagen14 tror att de kommer att ha avsevärt 
eller något fler anställda om 12 månader jämfört med idag15.  
Majoriteten av de största IT-konsulterna i Sverige spår en ökad 
efterfråga på konsulter under 2008. Flera aktörer förväntar sig 
att det kommer att vara fortsatt svårt att hitta kvalificerade 
konsulter. Marknaden för konsultmäklare i Sverige förväntas 
fortsätta växa under året och Exido prognostiserar tillväxten till 
ca 50%. 
 

14  I analysen som Exido har genomfört ingår ca 900 svenska företag. 
15 Exido - IT i Sverige 2008
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2000 eWork grundas av Magnus Berglind. 
 Telia, Investment AB Öresund, Salenia, JBI och JP Invest investerar i Bolaget 
 eWork har 10 000 konsulter i sitt nätverk 

2001 Claes Ruthberg tillträder som VD 
 Jan Pettersson tillträder som arbetande styrelseordförande 

2003 Bolaget når lönsamhet
 eWork har i snitt 100 konsulter ute på uppdrag

2004 Kontor öppnas i Lund och i Helsingfors 

2005  Kontor öppnas i Köpenhamn
 eWork utses till Årets IT utmanare av Veckans Affärer

2006 Kontor öppnas i Oslo och i Göteborg
 eWork utses till Gasellföretag  av Dagens Industri
 Sven Hagströmer tillträder som styrelseordförande
 eWork har i snitt 500 konsulter ute på uppdrag

2007 eWork utses till Sveriges mest snabbväxande företag av Ahrens tillsammans med Affärsvärlden
 eWork har i snitt 1 000 konsulter ute på uppdrag

2008 eWork utökar sitt utbud till att även inkludera förmedling av verksamhetskonsulter
 Bolaget beslutar att ansöka om notering på First North
 Bolaget planerar att öppna kontor i Århus (Danmark) under första halvåret

Historik 
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Affärsidé 
eWork arbetar objektivt och kostnadseffektivt med att erbjuda 
specialiserade konsulter ur sitt globala konsultnätverk. Bolaget 
är för sina kunder en given affärspartner för tillsättning av 
konsulter inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. 
eWorks konsulter ska ständigt erbjudas möjligheter till nya 
givande uppdrag.

Vision
eWork ska tillhandahålla konsulter till alla kunder och kunder 
till alla konsulter.

Strategi
•	 Bevara	och	utveckla	Bolagets	marknadsledande	position	

i Norden
•	 Utveckla	nya	affärs-	och	kompetensområden	(verksam-

hetskonsulter och tekniska konsulter)
•	 Stärka	och	utveckla	eWorks	kund-	och	konsultrelationer	

genom hög närvaro
•	 Utveckla	effektiva	interna	processer	
•	 Utveckla	och	tillvarata	kompetensen	hos	medarbetare	

och ledare samt säkerställa att eWorks värderingar ge-
nomsyrar hela bolaget.  

Finansiell utveckling
Diagrammet nedan visar att Bolaget sedan 2003 har haft en 
genomsnittlig årlig omsättningstillväxt om 70%. Enligt Bolagets 
strategi ligger marginalerna på relativt låga nivåer då eWorks 
priser skall upplevas som attraktiva för både konsulter och 
konsultköpare. Strategin innebär att ökade intäkter i grunden 
bestäms av mängden uppdrag Bolaget förmedlar. Därför ligger 
ett stort fokus på expansion. Bolaget har de senaste tre åren haft 
den högsta kreditratingen1.

1 UC Risk

Översikt
eWork grundades år 2000 och är idag Nordens ledande konsult-
mäklare. Bolaget har 30.000 specialiserade konsulter i sitt inter-
nationella nätverk med fokus på områdena IT, telekom, teknik 
och, sedan 2008, även inom verksamhetsutveckling. eWork age-
rar som länk mellan konsult och köpare av konsulttjänster. Likt 
traditionella konsultbolag tar eWork fullt ansvar för leveransen 
och är avtalspart mot såväl köparen som konsulten. Genom sitt 
omfattande nätverk kan eWork enkelt och effektivt erbjuda de 
mest lämpade och kompetenta konsulterna på marknaden. 

Bolaget har idag två kategorier av kunder. Den ena utgörs av 
de	företag	som	köper	konsulttjänster.	Under	2007	hade	eWork	
över 150 kunder, däribland nordens största och mest kompe-
tenta konsultköpare. Den andra kundkategorin är konsulterna 
som finns i Bolagets nätverk. I slutet av 2007 var drygt 1.300 
konsulter ute på uppdrag som förmedlats av eWork.

Varje månad ansluter sig över 500 nya konsulter till eWork och 
registrerar sina CV:n i Bolagets databas. Då eWork har ramavtal 
med många stora företag kan de erbjuda mindre konsultföretag 
och enskilda konsulter uppdrag som de annars inte har möjlig-
het att få. Förmågan att knyta ihop Nordens mest kompetenta 
och krävande konsultköpare med de mest kunniga konsulterna 
till ett konkurrenskraftigt pris är nyckeln till eWorks framgång.

eWork är en komplett konsultförsörjningspartner som tar hela 
ansvaret från rådgivning, analys och matchning till administra-
tion och uppföljning.  

En viktig skillnad mellan eWork och traditionella konsultbo-
lag är att eWork inte har några anställda konsulter. Att kunna 
erbjuda en kund de bästa tillgängliga konsulterna ur sitt stora 
nätverk ger en slagkraftig fördel jämfört med den traditionella 
modellen där konsultföretag erbjuder sina för närvarande 
obelagda konsulter. 
eWorks urvalsprocess garanterar objektivitet och reducerar 
risken med låg beläggningsgrad. 

Idag har eWork kontor i Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Lund, 
Göteborg och huvudkontor i Stockholm. Bolaget planerar även 
att öppna ett nytt kontor i Århus (Danmark) under första halv-
året 2008. Totalt sysselsätter kontoren idag ca 100 personer.                                                                                                                                        
                                                    

Verksamheten

eWORK KUNDEN
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Kompetensområden 
eWork är verksamma inom IT, telekom, teknik och verksam-
hetsutveckling. Nedan beskrivs exempel på områden inom vilka 
eWork erbjuder konsulter. 

Projektledning
En stor del av eWorks konsulter som är ute på uppdrag har 
projektledarroller. eWork erbjuder professionella konsulter med 
erfarenhet från de flesta branscher och olika typer av projekt. 

Systemförvaltning och drift
Bolaget tillhandahåller konsulter som har kunskap som täcker 
alla områden inom förvaltning och drift. eWork har levererat 
konsulter med djupa kunskaper om samtliga ledande operativ-
system, databaser och marknadsledande affärsapplikationer. 

Systemarkitekter
eWorks nätverk innehåller även systemarkitekter inom både 
mjukvaru-	och	hårdvaruprojekt.	Många	av	de	konsulter	som	är	
ute på uppdrag har ledande roller i designarbete av komplexa 
lösningar. 

Systemutveckling och integration
eWork levererar konsulter med spetskompetens inom alla 
ledande programspråk och utvecklingsplattformar. Exempel kan 
vara inom VB, Java, C/C++ och XML. Vidare tillhandahåller 
eWork även en bred kompetens inom äldre programspråk såsom 
t.ex. PL1, Cobol, Fortran m.m. 

Säkerhet
IT-säkerhet	är	ytterligare	ett	område	där	eWork	erbjuder	ett	
brett utbud av erfarna konsulter. De arbetar med olika fråge-
ställningar	och	har	kunskap	om	lösningar	inom	IT-säkerhet.	

Verksamhetsutveckling och utredning
Bolaget har många erfarna konsulter i nätverket som är kvalifi-
cerade	för	uppdrag	inom	verksamhetsutveckling,	utrednings-	
och processutveckling.

Affärssystemkonsulter –ERP
Inom eWorks nätverk finns ett antal konsulter som har lång 
och bred kompetens inom alla ledande affärssystem såsom SAP, 
Movex,	Oracle	E-Business	Suite	med	flera.

Testledning och test
Det finns en efterfrågan på erfarna testare och testledare från 
Bolagets kunder. Detta efterfrågas oftast i slutfasen av stora 
projekt.

Konsult hos eWork
eWorks	primära	målgrupp	vad	gäller	konsulter	är	enmans-	och	
fåmansbolag. Konsulterna går själva in på eWorks hemsida och 
lägger in sin profil,  redogör för sina erfarenheter samt bifogar 
sitt CV. För enskilda konsulter och fåmansbolag finns en svårig-
het att få  utmanande uppdrag hos stora välkända företag. Dessa 
konsulter är många gånger i behov av exempelvis införsäljning 
och matchning. eWork kan med hjälp av sitt nätverk innehål-
lande 30.000 konsulter möjliggöra för stora bolag att komma 
i kontakt med små nischade aktörer med unika egenskaper 
och erfarenheter. Nätverket skapar en unik fördel med eWorks 
verksamhet och tjänster. 

eWorks säljare arbetar långsiktigt för att få in nya förfrågningar, 
uppdrag och ramavtal vilket ökar möjligheterna till nya uppdrag 
för konsulterna i Bolagets nätverk. eWork tillhandahåller 
kompetensansvariga med kunskap om både konsulternas och 
kundernas behov vilket underlättar matchningsprocessen. Kon-
sulterna i Bolagets nätverk har även möjligheten att ta del av en 
mängd erbjudanden, t.ex. pensionssparande, konsultförsäkring, 
kompetensutveckling och karriärplanering samt möjligheten att 
bredda sitt nätverk genom diverse aktiviteter och evenemang 
som eWork anordnar. 

Med hjälp av kontinuerliga kundundersökningar mäter Bolaget 
regelbundet både konsultköpare och konsulternas uppfattning 
om eWork samt det eWork levererar. Resultaten i dessa under-
sökningar har varit övervägande mycket positiva. Bolaget an-
ordnar även fokusgrupper som syftar till att ta hjälp av kunderna 
och utveckla bolaget i den riktning de önskar.

Fördelar för konsulterna: 
-		 Konsulten	får	en	egen	försäljningskanal	hos	en	ramavtalsle-

verantör till Nordens största företag
-	 Konsultens	ersättning	blir	högre	trots	lägre	kostnad	till	kund	

tack vare eWorks strategi att ha en relativt låg marginal
-		 Marknadsföring	och	försäljningshjälp	
-		 Intressanta	och	utvecklande	uppdrag	(”högprofilprojekt”)		
-		 Öppen	kommunikation	om	priser	och	provision
-		 Utvecklingsmöjligheter	och	karriärplanering	
-		 Nära	relation	med	andra	konsulter	via	nätverksträffar	
-		 Attraktiva	erbjudanden	på	utbildningar,	försäkringar,	hård-

vara etc som eWork genom sin storlek förhandlat
-	 Konsulten	ges	möjligheten	att	planera	sin	tid	mellan	uppdrag
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Antal konsulter på uppdrag per den 31 mars 2008

eWorks nätverk
eWorks nätverk består av ca 30.000 konsulter som alla finns re-
gistrerade i Bolagets internationella nätverk. Nätverket används 
för att effektivt och snabbt hitta rätt profil till efterfrågad tjänst. 
I nätverket används nyckelbegrepp för att underlätta sökning 
och optimera matchning. Med hjälp av sökmotorn går det fort 
att hitta en specifik profil och eWork kan förmedla en konsult 
till kund samma dag om så önskas. Kvalitetskontroller genom-
förs kontinuerligt för att säkerställa att konsulterna i nätverket 
har en tillfredsställande kompetens. 

Majoriteten av konsulterna i nätverket har minst 10 års erfaren-
het av arbete inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveck-
ling. Prisbilden för konsulterna i Bolagets nätverk indikerar att 
konsulterna besitter en senior profil.   

eWork kvalitetssäkrar ca 600 konsulter per månad. Att kvalitets-
säkra innebär att eWork läser CV, genomför telefonintervjuer 
samt kontrollerar referenser. Varje månad ansluter sig över 500 
nya konsulter till eWork och registrerar sina CV:n i Bolagets 
databas. Antalet uppdrag som varje månad annonseras ut via 
eWorks webbsida uppgår till ca 300 stycken. 

Fördelar för kunden: 
-		 Långsiktig	resursplanering	genom	en	komplett	konsultför-

sörjningspartner som erbjuder rådgivning, analys, match-
ning, administration och uppföljning 

-		 Förändringar	hanteras	smidigare	genom	eWorks	snabba,	ef-
fektiva och säkra urvalsprocess

-		 Trygghet	genom	systematisk	uppföljning;	eWork	tar	fullt	
ansvar under och efter leverans

-		 Öppen	kommunikation	om	priser	och	provision
-		 Skräddarsydda	kundteam	
-		 Konkurrenskraftiga	priser	och	låga	fasta	kostnader
-		 Rätt	konsult	till	rätt	pris
-		 Snabb	återkoppling	och	leverans
-		 Förenklad	administration	för	kunden,	t.ex.	en	faktura	obero-

ende av antalet konsulter
-	 eWorks	tar	fullt	leveransansvar	vilket	innebär	att	konsulten	

kan ersättas om denne inte levererar enligt önskemål eller 
faller från 

Urvalsprocessen
När eWork får ett uppdrag från kund att identifiera och presen-
tera en konsult till en viss tjänst utförs urvalet med fullständig 
objektivitet. Till skillnad från traditionella konsultbolag har 
eWork inget incitament att låta interna preferenser såsom lön-
samhet, beläggningsgrad etc. styra valet av konsult. Hos eWork 
sker valet helt objektivt och baseras därmed enbart på konsul-
tens lämplighet för uppdraget.  

Då en kund inkommer med en förfrågan på en viss profil 
läggs en annons om tjänsten ut på eWorks hemsida. Parallellt 
söker eWork i sitt nätverk efter lämpliga kandidater med den 
erfarenhet och kompetens som efterfrågas. När en matchning 
sker skickas ett meddelande till kandidaten som får chansen att 
anmäla sitt intresse av tjänsten. De mest lämpade kandidaterna 
väljs ut och intervjuas över telefon där eWork kontrollerar att 
konsulten besitter rätt kompetens och bakgrund för uppdraget. 
Kandidaten presenteras sedan för kunden och då alla parter är 
överens skrivs avtal mellan eWork och kunden där eWork tar 
fullt ansvar för konsulten. Administrationen underlättas för 
kunderna eftersom eWork endast skickar en faktura oavsett 
antal konsulter. Efter ett genomfört uppdrag följer eWork upp 
konsultens	arbete	och	kontrollerar	att	kunden	är	nöjd.	Urval-
sprocessen	illustreras	nedan;

För att utveckla Bolagets erbjudande och ligga i framkant av ut-
vecklingen gör eWork löpande behovsanalyser för att identifiera 
kundernas behov. På så sätt uppdateras nätverket efter markna-
dens efterfrågan. 

Antalet konsulter ute på uppdrag för perioden januari 2004 till 
mars 2008 demonstreras i grafen nedan. 

Profil på webben
www.ework.se

Samarbetsavtal
Uppdragsavtal

En (1) faktura

Ansökningar
CV med motivering

Offererar Tidrapportering QA

Telefonintervju
Referenser
F-skattesedel
Registrerat bolag

SökBehov Urval Intervju Avtal Faktura UppföljProjekt-
status
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Kunder och Ramavtal
eWork har idag sammanlagt ca 40 ramavtal med stora nationella 
och internationella företag. eWorks kunder erbjuds nordens 
största	och	mest	kompetenta	utbud	av	konsulter.	En	av	fördelar-
na med eWork är tillgången till Bolagets stora kontaktnät med 
erfarna och specialiserade konsulter. Genom att anlita eWork 
ökar chanserna att hitta enskilda konsulter med exakt den profi l 
som eft erfrågas för ett visst uppdrag. 

Att	anlita	eWork	innebär	även	en	förenklad	och	eff	ektiv	ad-
ministration samt lägre kostnader för kunden. eWork tar fullt 
ansvar för alla konsulter och fungerar som enda kontaktyta 
och avtalspart för de konsulter som kunderna inte vill eller kan 
kontraktera	själva.	eWork	sköter	allt	från	kontrakt	till	admi-
nistrationen runt konsultuppdragen.  Det innebär att kundens 
kostnader reduceras samtidigt som större fokus kan läggas på 
den egna verksamheten. Kunderna undviker dessutom den 
tid som vanligen krävs för att hitta den bästa och eft erfrågade 
kompetensen.

Nedan presenteras ett urval av dessa företag.

Scania   HP 

Kvalitet & trygghet
eWork garanterar att konsulterna genomför och avslutar sina 
uppdrag med det resultat som kunden eft erfrågat, vilket innebär 
en	trygghet	för	kunden.	Skulle	det	visa	sig	att	den	uthyrda	kon-
sulten inte fungerar tillfredställande eller inte har möjlighet att 
slutföra uppdraget erbjuds kunden en ny konsult från eWorks 
nätverk. 

Framgångsfaktorer
Bolagets framgångsfaktorer kan kortfattat beskrivas enligt 
punkterna nedan: 

•	Objektivitet	i	urvalsprocessen		 	
•	Förenklad	administration	
•	Snabb	återkoppling	och	leverans		
•	Konkurrenskraft	iga	priser
•	Aff	ärsmodell	med	låg	risk
•	Ramavtal	
•	Kompetens	i	urval/matchning
•	Möjlighet	att	erbjuda	konsulter	med	en	senior	profi	l	 	
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Finland
eWork Finland startades 2004 och kontoret i Helsingfors sys-
selsätter idag 10 medarbetare samt har ca 160 konsulter ute på 
uppdrag. Marknaden i Finland består av få aktörer, där eWork 
utgör den största, med en förväntad tillväxt om ca 6% per år de 
kommande åren. I dagsläget finns endast ett fåtal konkurrenter 
och konkurrensen kommer främst från traditionella konsultbolag.  

Norge
eWork lanserades i Norge under 2006. Bolaget finns etablerade 
med kontor i Oslo och har idag 7 antal anställda samt ca 70 
konsulter	ute	på	uppdrag.	Efterfrågan	på	IT-konsulter	i	Norge	
är idag hög  och det råder en viss svårighet att hitta konsulter. 
Prisnivån i Norge är något högre än i övriga Norden och kon-
kurrensen utgörs till största del av traditionella konsultbolag.

Danmark
Verksamheten i Danmark startades år 2005 och är sedan 2007 
lönsamt. Detta beror till stor del på att flera av eWorks stora 
kunder även är positionerade i Danmark och eWork har därmed 

eWork Organisation

Finland Denmark Norway Sweden
CEO

Claes Ruthberg
(54 medarbetare)

CEO
Claes Ruthberg

CIO
Nils Keife

(3 medarbetare)

Marketing
So�e König

(2 medarbetare)

CFO
Ulf Henning

(8 medarbetare)

CEO
Elina Liehu

(10 medarbetare)

CEO
Niels Sørensen

(11 medarbetare)

CEO
Terje Andersen
(7 medarbetare)

uppnått merförsäljning hos befintliga kunder. Kontoret i Dan-
mark sysselsätter 11 medarbetare och eWork har ca 80 konsulter 
på uppdrag. eWork uppskattar att den danska verksamheten 
inom tre år kommer att uppgå till 70% av den svenska markna-
den. Den danska marknaden kännetecknas av en relativt hård 
konkurrens.

Omsättningsfördelning
Diagrammet nedan visar fördelningen i omsättning över Sve-
rige, Danmark, Finland och Norge år 2007.

Organisation
Nedan presenteras ett organisationsschema för eWork som beskriver hur verksamheten är indelad i Norden. Bolagets ledningsgrupp 
består	av:	VD	Claes	Ruthberg,	CFO	Ulf	Henning,	Marknadschef	och	vice	VD	Sofie	König	samt	IT-chef	Nils	Keife.	

Norge

Danmark

Finland

Sverige
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Finansiella mål och framtidsutsikter
Prognos för 2008 
Styrelsen i eWork har fastställt en prognos för Bolaget där 
omsättning för helåret 2008 förväntas uppgå till 1.800 miljoner 
kronor och resultatet före skatt för samma period förväntas 
uppgå till  ca 60 miljoner kronor. 

Finansiella mål för 2008-2010
eWork förväntas fortsätta levererea en stark omsättningstillväxt 
med bibehållna marginaler. 

Antagande för givna prognoser
Prognosen är främst baserad på faktorer som står under Bolagets 
kontroll. Prognosen för 2008 baseras på den budget styrelsen 
har föreslagit för året. I den processen budgeteras varje kund 
individuellt och historiskt har noggrannheten i budgeten varit 
mycket hög. Prognosen bygger även på försäljningen under 
räkenskapsåret 2007 samt de första månaderna 2008. Bolaget 
förutsätter inga dramatiska förändringar varken i konjunktur el-
ler i konkurrensbild, utan utgår ifrån en fortsatt god efterfrågan 
på IT- och verksamhetskonsulter.

Oförutsedda händelser utanför Bolagets kontroll kan inträffa 
som väsentligt påverkar prognosen och innefattar bland annat 
förändrad konjunktur, mydighetsbeslut samt konkurrenssi-
tuation. Det finns i dagsläget inte några kända tendenser eller 
andra händelser som förväntas ha väsentlig negativ inverkan på 
Bolaget och dess kommande affärsutsikter.
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Till styrelsen i eWork Scandinavia AB (publ)

Jag har granskat hur den prognos som framgår på sidan 28 i 
eWork Scandinavia AB (publ) prospekt per den 23 april 2008 
har upprättats.

Styrelsens och verkställande direktörns 
ansvar
Det är styrelsens och verkställande direktörens ansvar att 
upprätta prognosen och fastställa de väsentliga antaganden som 
prognosen är baserad på i enlighet med kraven i prospektförord-
ningen 809/2004/EG.

Revisorns ansvar
Det är mitt ansvar att lämna ett uttalande i enlighet med 
prospektförordningen 809/2004/EG, bilaga I p. 13.2. Jag har 
ingen skyldighet att lämna och lämnar inte heller något ut-
talande avseende möjligheten för eWork Scandinavia AB (publ) 
att uppnå prognosen eller de antaganden som ligger till grund 
för upprättandet av prognosen. Jag tar inte något ansvar för 
sådan finansiell information som använts i sammanställningen 
av prognosen utöver det ansvar som jag har för de revisorsrap-
porter avseende historisk finansiell information som jag lämnat 
tidigare.

Revisors rapport avseende prognos 
Utfört arbete
Jag har utfört mitt arbete i enlighet med FAR SRS rekom-
mendation RevR 5 Granskning av prospekt. Mitt arbete har 
innefattat att bedöma styrelsens och verkställande direktörens 
tillvägagångssätt och tillämpade redovisningsprinciper vid upp-
rättandet av prognosen jämfört med de som normalt tillämpas 
av bolaget.

Jag har planerat och utfört mitt arbete för att få den infor-
mation och de förklaringar som jag bedömt nödvändiga för 
att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att 
prognosen har upprättats i enlighet med de förutsättningar som 
anges på sidan 28.

Då prognosen och dess antaganden hänför sig till framtiden 
och därför kan påverkas av oförutsebara händelser, kan jag inte 
uttala mig om att det verkliga resultatet kommer att överens-
stämma med vad som redovisats i prognosen. Avvikelserna kan 
visa sig bli väsentliga.

Uttalande
Jag anser att prognosen har upprättats enligt de förutsättningar 
som anges på sidan 28 och i enlighet med de redovisningsprin-
ciper som tillämpas av bolaget.

Stockholm den 23 april 2008

Bengt Möller
Auktoriserad revisor
RevisorCompaniet
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Allmänt
Fysiska personer 
För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige 
beskattas kapitalinkomster såsom räntor, utdelningar och kapi-
talvinster i inkomstslaget kapital. Skattesatsen i inkomstslaget 
kapital är 30%. 

Kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas som skillnaden 
mellan försäljningsersättningen, efter avdrag för försäljningsut-
gifter, och omkostnadsbeloppet (anskaffningsutgift). Vid beräk-
ningen av omkostnadsbeloppet används genomsnittsmetoden. 
Enligt denna skall omkostnadsbeloppet för en aktie utgöras av 
det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för aktier av samma 
slag och sort. Som ett alternativ till genomsnittsmetoden kan 
i fråga om marknadsnoterade aktier schablonregeln användas. 
Denna regel innebär att omkostnadsbeloppet får beräknas till 
20% av försäljningsersättningen efter avdrag för försäljningsut-
gifter. 

Kapitalförlust på aktier och andra marknadsnoterade delägar-
rätter (t. ex. teckningsrätter och betalda tecknade aktier) är 
fullt avdragsgill mot kapitalvinst samma år på aktier samt mot 
kapitalvinst på andra marknadsnoterade delägarrätter utom 
andelar i svenska värdepappersfonder som innehåller endast 
svenska fordringsrätter (svenska räntefonder). Kapitalförlust 
som inte kan kvittas på detta sätt är avdragsgill med 70% mot 
annan inkomst av kapital. Om kapitalförlusterna således är 
större än kapitalvinsterna får överskjutande förlust dras av mot 
andra kapital-inkomster med 70%. 

Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges 
reduktion av skatten på inkomst av tjänst och näringsverksam-
het samt fastighetsskatt. Skattereduktion medges med 30% av 
den del av underskottet som inte överstiger 100.000 kronor 
och med 21% av resterande del. Underskott kan inte sparas till 
senare beskattningsår. 

För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sve-
rige innehålls preliminär skatt på utdelningar med 30%. Den 
preliminära skatten innehålls normalt av VPC eller, beträffande 
förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren.

Aktiebolag 
Hos aktiebolag beskattas all inkomst, inklusive kapital-vinster 
och utdelning, i inkomstslaget näringsverksamhet med 28% 
skatt. Beräkning av kapitalvinst respektive kapitalförlust sker 
på samma sätt som för fysiska personer enligt vad som angivits 
ovan. För aktiebolag medges avdrag för kapitalförlust på aktier 
endast mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra 
delägarrätter. En kapitalförlust kan även, om vissa villkor är 
uppfyllda, kvittas mot sådana kapitalvinster i bolag inom samma 
koncern, under förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger 
mellan bolagen. Kapitalförlust som inte har kunnat utnyttjas 
under ett visst år, får sparas och dras av mot skattepliktiga kapi-
talvinster på aktier och andra delägarrätter under efterföljande 
beskattningsår utan begränsning i tiden. Särskilda regler gäller 
för vissa speciella företagskategorier eller vissa juridiska perso-
ner, exempelvis investeringsfonder och investmentföretag. 

Förmögenhetsskatt 
Förmögenhetsskatten har avskaffats från och med år 2007.

Aktieägare som är begränsat  
skattskyldiga i Sverige 
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%. Skattesatsen 
är dock i allmänhet reducerad genom skatteavtal med andra 
länder för undvikande av dubbelbeskattning. I Sverige verkstäl-
ler normalt VPC eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, 
förvaltaren avdrag för kupongskatt. 

Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som 
inte bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige beskattas 
normalt inte i Sverige för vinst vid avyttring av svenska aktier. 
Enligt en särskild regel kan emellertid fysiska personer som är 
begränsat skattskyldiga i Sverige bli föremål för kapitalvinst-
beskattning i Sverige vid avyttring av bl. a. svenska aktier om de 
vid något tillfälle under avyttringsåret eller de tio kalenderår 
som närmast föregått det kalenderår då avyttringen ägde rum 
varit bosatta eller stadigvarande vistats i Sverige. Tillämplighe-
ten av regeln är dock i flera fall begränsad genom skatteavtal 
som Sverige ingått med andra länder. Utländska juridiska per-
soner är normalt inte skattskyldiga för kapitalvinst på svenska 
aktier annat än om vinsten är hänförlig till ett så kallat fast 
driftställe i Sverige. 

Skattefrågor
Nedanstående sammanfattning av vissa svenska skatteregler som aktualiseras med anledning av 
Erbjudandet är baserad på nu gällande lagstiftning. Sammanfattningen är endast avsedd som allmän 
information för investerare i eWork som är obegränsat skattskyldiga i Sverige om inte annat anges. 
Sammanfattningen omfattar inte situationer där värdepapperna innehas som lagertillgång i närings-
verksamhet eller av handelsbolag. Inte heller omfattas de särskilda regler som kan bli tillämpliga på 
innehav i bolag som tidigare varit fåmansföretag. Den skattemässiga behandlingen av varje enskild 
innehavare av värdepapper beror delvis på dennes speciella situation. Varje aktieägare bör därför 
rådfråga skatterådgivare om de skattekonsekvenser som Erbjudandet kan medföra för dennes del 
inklusive tillämpligheten och effekten av utländska regler och skatteavtal för att undvika dubbelbe-
skattning. eWork tar ej på sig ansvaret för att innehålla källskatt.
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Aktiekapitalets utveckling
eWorks aktiekapital uppgår till 1.996.228 kronor fördelat på 
15.355.600 stycken aktier med ett kvotvärde motsvarande 13 
öre per aktie.  eWorks aktiekapital skall utgöra lägst 1.058.200 
kronor och högst 4.232.800 kronor, vilket innebär lägst 
15.000.000 aktier och högst 60.000.000 aktier.  Bolaget har 
endast ett aktieslag och dessa medför en (1) röst per aktie. Varje 
aktie medför lika rätt till andel av Koncernens tillgångar och 
resultat samt till överskott och vid likvidation. 

Aktiekapitalet och antalet aktier har förändrats genom händel-
ser som redogörs för i tabellen nedan.  

Aktiekapitalet i eWork kommer efter slutförandet av förelig-
gande nyemission att uppgå till 2.165.228 kronor, fördelat på 
ca 16,7 miljoner aktier; envar aktie med ett kvotvärde om 13 
öre. Aktierna har utfärdats enligt Aktiebolagslagen (2005:551) 
och är denominerade i svenska kronor. Värdepapper kan fritt 
överlåtas.

Bolagsordningen innehåller inte några särskilda bestämmelser 
utöver vad som stadgas i aktiebolagslagen avseende vad som 
krävs för att förändra aktieägarnas rättigheter. 

Optionsprogram
På bolagstämma den 15 mars 2007 beslutades av emission av 
300.000 teckningsoptioner. 251.000 av dessa har tecknas, med 
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av ledande befatt-
ningshavare samt övrig personal. Priset per option uppgick till 
2,41 med rätt att teckna en (1) aktie där kursen är 20 kronor per 
aktie.  Lösenpriset kan komma att justeras i det fall då Bolaget 
i framtiden utför aktierelaterade företagshändelser. Teckning 
av optionsrätterna sker under perioden 15 januari 2009 till 
och med den 31 mars 2009. I det fall Bolaget marknadsnoteras 
eller en aktieägares aktieinnehav överstiger 75% av alla aktier i 
Bolaget före 31 mars 2009 har optionsinnehavaren möjlighet 
att utnyttja optionen och teckna aktier inom 30 dagar från 
tidpunkten för Bolagets meddelande om händelse. Tecknings-
optionerna kommer att innebära en utspädning om knappt 2% 
på befintliga aktier efter Erbjudandet. 

Det föreligger inga konvertibla skuldebrev eller övriga andra 
finansiella instrument i eWork än de teckningsoptioner som 
beskrivs ovan som är registrerade hos Bolagsverket.

Aktieägare 
eWork har innan erbjudandet totalt 50 aktieägare. Tabellen 
nedan avser ägarförhållandet före Erbjudandet.

Ägarförteckning före 
Erbjudandet

Antal aktier Röster & 
kapital

Magnus Berglind 3 285 220 21%

Salenia 2 747 000 18%

Investment AB Öresund 2 736 153 18%

JBI 1 902 340 12%

Jan Petterson 1 600 000 10%

Övriga 2 978 374 20%

Totalt 15 355 600 100%

Investment AB Öresund och Sven Hagströmer (privat) har 
innan Erbjudandet förvärvat aktier till ett värde av knappt 20 
miljoner kronor à 38 kronor per aktie. 

Aktiekapital och ägarförhållanden

Transaktion Ökat/
minskat 

Aktie-
kapital

Totalt  
antal 

aktier

Datum

NYBILDNING 100 000 100 000 400 000 2000

NYEMISSION 53 100 153 100 612 400 2000

NYEMISSION 35 400 188 500 754 000 2001

KONVERTERAT 188 500 754 000 2003

NYEMISSION 25 000 213 500 854 000 2004

MINSKNING -25 000 188 500 754 000 2004

FONDEMISSION 1 696 500 1 885 000 7 540 000 2006

NYEMISSION 10 250 1 895 250 7 581 000 2006

TECKN OPTION 25 000 1 920 250 7 681 000 2007

TECKN OPTION 39 750 1 960 000 7 840 000 2007

NYEMISSION 3 400 1 963 400 7 853 600 2007

FONDEMISSION 76 778 2 040 178 8 160 712 2008

MINSKNING -43 950 1 996 228 7 677 800 2008

SPLIT 1 996 228 15 355 600 2008

FÖRELIGGANDE 

NYEMISSION

169 000 2 165 228 16 655 600 2008
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Uttalande från  
huvudaktieägarna 
Huvudaktieägarna1 och verkställande direktör har förbundit sig 
att inte utan skriftligt medgivande från Avanza avyttra någon 
del av sitt ägande under en tidsperiod om 6 månader från och 
med första handelsdagen. Inom gruppen av ägare som omfattas 
av lock up-avtal, kan omdisposition göras med Avanzas godkän-
nande, dock med förbehållet att aktierna kvarstår under lock 
up. Huvudägarna har för avsikt att fortsätta verka aktivt i eWork 
och långsiktigt kvarstå som ägare i Bolaget.

Bemyndigande
Vid årsstämman den 22 april 2008 bemyndigades styrelsen att 
längst intill tiden för årsstämman nästkommande år, vid ett eller 
flera tillfällen med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, fatta 
beslut om nyemission av aktier, dock att sådan nyemission inte 
får medföra att bolagets aktiekapital eller antal aktier överstiger 
Bolagets högsta aktiekapital eller antal aktier enligt vad var tid 
gällande bolagsordning. Betalning för aktierna skall kunna ske 
kontant, genom apport eller kvittering samt ske på marknads-
mässiga villkor.

1 Huvudaktieägarna består av: Magnus Berglind, Salenia, Investment AB Öresund, Jan Pet-
tersson och JBI 

Deltagande vid årsstämma 
För att ha rätt att deltaga vid årsstämma i eWork måste aktieä-
gare dels vara införd i Bolagets aktiebok på avstämningsdagen, 
dels ha anmält sig till årsstämman senast den dag som angivits i 
kallelsen. 

Kallelse till årsstämma skall ske genom kungörelse i dels Post- 
och Inrikes Tidning samt Svenska Dagbladet. Kallelse till års-
stämma och extrastämma där beslut om ändring av bolagsord-
ningen skall behandlas skall ske tidigast sex veckor och senast 
fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extrastämma skall 
ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Utdelningspolicy 
Styrelsen har antagit en utdelningspolicy som innebär att 75% 
av årets resultat ämnas delas ut givet att det inte finns andra 
möjligheter som skulle ge en högre avkastning. 
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Bolagsstyrning 
eWork följer för närvarande ej Svensk kod för bolagsstyrning 
(SOU 2004:130). Endast bolag noterat på börsen och med 
ett börsvärde över 3.000 miljoner kronor är skyldiga att följa 
bolagskoden.

Styrelsearbetet 
eWorks styrelse består av 8 ledamöter valda av årsstämman. 
Styrelsen har sedan den 1 januari 2008 haft 4 ordinarie styrelse-
möten. 

Styrelsen har idag ej etablerat en kompensationskommitté 
som bereder ärenden för beslut i styrelsen. I eWork finns ingen 
utsedd revisionskommitté. De årsstämmovalda styrelseleda-
möterna väljs för ett år i taget fram till och med nästa ordinarie 
årsstämma. Det finns inga andra avtal mellan Bolaget och leda-
möterna t.ex. någon form av underkonsultavtal. Några särskilda 
bestämmelser avseende förvaltnings-, lednings- eller kontrollor-
gan finns inte i Bolagets bolagsordning.

Styrelsesammansättning 
Avsikten är att vid varje årsstämma föreslå nästkommande års 
styrelsesammansättning.

Presentation av styrelse och ledande 
befattningshavare:

Styrelse:
Sven Hagströmer. Född 1943
Ordförande (invald 2006)

Sven är även styrelseordförande i Invest-
ment AB Öresund och Avanza Bank AB, 
samt styrelseledamot i Bilia AB. Sven har 
tidigare arbetat som portföljförvaltare hos 
Gränges AB och Investor AB samt grundat 

Sven Hagströmer Fondkommission och Hagströmer & Qviberg 
AB. Sven har examen från Stockholms Universitet. Sven har 
under de senaste 5 åren avslutat styrelseuppdrag i Skanditek 
Industriförvaltningen AB, Tele2 AB, HQ Fonder AB samt AB 
Custos. Kontorsadress: Investment AB Öresund, Box 7621, 103 
94 Stockholm. 

Aktieinnehav i eWork: 2.907.200 genom Investment AB 
Öresund och privat
Optionsinnehav i eWork: -
       

Jan Petterson. Född 1941
  Ledamot (invald 2001)

Jan har ca 40 års erfarenhet från elektro-
nik-, IT- och IT-säkerhetsbranchen. Jan 
har grundat ett 15-tal bolag inom dessa om-
råden i Skandinavien och i USA och är idag 
aktiv i följande bolags styrelser; Elektronik-

Gruppen AB, Maria Invest AB, Jaypi Invest AB, Forward 
Ventures AB, Sygn Software AB, Power Capital Society AB. Jan 
har avslutat ett styrelseuppdrag på SRAB Shipping AB under 
de senaste fem åren. Jan har en elektronik-ingenjörsexamen 
samt managementutbildning från IFL. Kontorsadress: Hässelby 
Strandväg 50, 165 65 Hässelby. 
     
Aktieinnehav i eWork: 1.600.000
Optionsinnehav i eWork: -

Staffan Salén. Född 1967
Ledamot (invald 2003)

Staffan arbetar idag som VD för Salenia 
och var tidigare vice VD och informations-
direktör för Swedbank AB och redaktions-
chef för Finanstidningen. Staffan är idag 
styrelseordförande i Svenska Direktflyg AB, 

Fredells Trävaru Aktiebolag och Young Presidents’ Organiza-
tion YPO Service Aktiebolag. Staffan är ledamot i följande 
bolag; Skyways AB, Strand Kapitalförvaltning AB, X5 Group 
AB, Westindia Aktiebolag, Aktiebolag Godolphin, Sven Salén 
Aktiebolag, Salénia Transport AB, MEGA TRADE Aktiebo-
lag, Air Express in Sweden AB, Investment AB Jamaica, Brinte-
sia Aviation Aktiebolag, Largus Holding AB, Salénia Holding 
AB, Konsult AB Havsörnarna, Ampola Flyg AB, Saléninvest 
AB samt GI Viktkoll i Sverige AB. Staffan har en Civilekonom-
examen från Stockholms Universitet. Kontorsadress: Salénia 
AB, Styrmansgatan 2, Box 14237, 104 40 Stockholm.

Aktieinnehav i eWork: 2.747.000 (genom Salénia)
Optionsinnehav i eWork: -

Magnus Berglind. Född 1970
Grundare och ledamot (invald 2000)

Magnus arbetar som partner på Innova-
tionskapital. Han har tidigare arbetat som 
managementkonsult på McKinsey & Co i 
New York och innan detta COO & CFO 
på Mactive Inc i Florida. Magnus grundade 

eWork och var Bolagets VD innan han flyttade till USA. Mag-
nus har en magisterexamen inom ekonomi och en juristexamen 
från Stockholms Universitet. Kontorsadress: Innovationskapi-
tal, Inc., PO Box 1991, New York, NY 10113, USA

 
Aktieinnehav i eWork: 3.285.220
Optionsinnehav i eWork: -

Styrelse och personer i ledande  
befattning samt revisor
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Erik Törnberg. Född 1970
Ledamot (invald 2006)

Erik arbetar som investeringsansvarig på 
Investment AB Öresund och är, förutom i 
eWork, styrelseledamot i Kreditor Europe 
AB och HQ Fonder AB. Under de senaste 
5 åren har Erik avslutat styrelseuppdrag 

hos Catena AB, Andvord Tybring-Gjedde ASA, Open Training 
Sweden AB samt Boxman Sverige AB. Erik har arbetat inom 
finansbranschen sedan 1993, bl.a. som Investment Director 
och som medlem i ledningsgruppen för investmentbolaget 
Custos och på TMT One AB. Erik är Civilekonom, M.Sc från 
Handelshögskolan i Stockholm. Kontorsadress: Investment AB 
Öresund, Box 7621, 103 94 Stockholm.

Aktieinnehav i eWork: -
Optionsinnehav i eWork: - 

Dan Berlin. Född 1955
Ledamot (invald 2004)

Dan är grundare och styrelseordförande 
i tng group AB och VD i Dan Berlin Ad-
visory AB. Tidigare har Dan arbetat som 
Investment Manager på Prosper Capital 
Fund (Skandia Liv) och VD för Poolia 

IT och ICL Data AB. Dan är styrelseledamot i följande bolag; 
Luciholding AB, tng studentbemanninga AB, tng seniorbeman-
ninga AB och tng Handel AB. Dan har under de senaste 5 åren 
avslutat styrelseuppdrag i; Xzakt AB, Mgolf International AS, 
Wild Water Fishing AB och Common Agenda AB. Dan har en 
Civilingenjörsexamen från Indek KTH och är Reservofficer vid 
kustjägarna. Kontorsadress: Nybrogatan 7, 114 34 Stockholm.

Aktieinnehav i eWork: 276.800
Optionsinnehav i eWork: -

Jeanette Almberg. Född 1965
Ledamot (invald 2008)

Jeanette har tidigare arbetat som Mark-
nadschef på Kabelvision, Director of 
Customer Operations på Tele2, Business 
Development konsult och arbetar idag som 
Head of Accounts Operations SEB. Jeanet-

te har en Civilekonomexamen. För närvarande har Jeanette inte 
i några övriga styrelseuppdrag men har avslutat styrelseuppdrag 
i Procceedo och Avanza under de senaste 5 åren. Kontorsadress: 
SEB, 106 40 Stockholm.

Aktieinnehav i eWork: -
Optionsinnehav i eWork: -

Claes Ruthberg. Född 1954
Ledamot och Verkställande direktör 
(invald 2001)

Claes är sedan maj 2001 VD för eWork 
och har lång erfarenhet av försäljning 
inom IT-branschen. Claes har arbetat 
som försäljningsdirektör på Martinsson 

Informationssystem, VD för Alfaskop Stockholm AB, affärsom-
rådeschef ICL Data AB samt försäljningschef Nokia Data AB. 
Claes sitter i styrelsen i samtliga eWorks dotterbolag. Claes har 
en Civilingenjörsexamen inom maskinteknik från Chalmers 
Tekniska Högskola. Kontorsadress: Klarabergsgatan 60, 111 21 
Stockholm. 

Aktieinnehav i eWork: 740.000
Optionsinnehav i eWork: - 

Ledning:
Claes Ruthberg. Född 1954
Ledamot och Verkställande direktör

Se ovan.

Ulf Henning. Född 1955
 CFO, anställd 2007

Ulf har tidigare arbetat som VD för dot-
terbolag inom MTG koncernen under 9 år, 
CFO på HLR/BBDO under fyra år samt 
diverse andra chefsjobb i olika företag. Ulf 
sitter i styrelsen för eWorks dotterbolag i 

Norge, Finland och Danmark. Under de senaste fem åren har 
Ulf avslutat styrelseuppdrag i ett antal utländska dotterbolag 
inom MTG-koncernen samt ett bolag  inom M2 Engineering-
sfären. Ulf har en Civilekonomexamen från Handelshögsko-
lan i Stockholm. Kontorsadress: Klarabergsgatan 60, 111 21 
Stockholm. 

Aktieinnehav i eWork: -
Optionsinnehav i eWork: 46.000

Sofie König. Född 1969
 Marknadschef och vVD, anställd 2000

Sofie har tidigare arbetat som marknads-
kordinator på Kanal 5, produktchef och 
verksamhetschef på Telia. Sofie har en 
magisterexamen i ekonomi från Stocholms 
Universitet. Sofie har inte några pågående 

eller avslutade styrelseuppdrag. Kontorsadress: Klarabergsgatan 
60, 111 21 Stocholm. 

Aktieinnehav i eWork: 130.000
Optionsinnehav i eWork: -
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Nils Keife. Född 1972
 IT-chef , anställd 2001

Nils har tidigare arbetat som IT-konsult 
med ERP-system, projektledning och 
systemutveckling. Nils har en Civilingenjör 
examen med inriktning Industirell Ekono-
mi från Linköping. Nils har inga pågående 

eller avslutade syrelseuppdrag. Kontorsadress: Klarabergsgatan 
60, 111 21 Stockholm.

Aktieinnehav i eWork: 80.000 
Optionsinnehav: -
    

Övriga upplysningar  
avseende styrelse och  
personer i ledande befattning 
Ingen av personerna i eWorks styrelse och ledning har, med 
undantag för nedanstående, under de senaste fem åren dömts 
i bedrägerirelaterande mål eller varit inblandade i konkurser 
och likvidationer av bolag. Det förekommer inga anklagelser 
och/eller sanktioner från lag eller förordning bemyndigade 
myndigheter mot någon person i Bolagets förvaltnings-, 
lednings- eller kontrollorgan under de senaste fem åren och inte 
heller har någon person i Bolagets förvaltnings-, lednings- eller 
kontrollorgan förbjudits av domstol att ingå som medlem av en 
emittents förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller från 
att ha ledande eller övergripande funktioner hos en emittent 
under åtminstone de senaste fem åren.

Jan Pettersson var styrelseledamot i Integral Systems AB som i 
september 2004 försattes i konkurs samt i Camrox Technology 
AB som försattes i konkurs i juni 2005. 

Erik Törnberg har tidigare arbetat som investeringsansvarig på 
AB Custos vilket innebar styrelseuppdrag i AB Custos dotter 

och dotterdotterbolag Custos Securities AB, AB Crestos, AB 
Dooba, AB Opus samt de frivilligt likviderade bolagen AB Vär-
definans, AB Staven, Vestos Art AB, International Invest AB, 
AB Custos Service, Custos Venture Partners AB samt Custos 
Partners AB. 

Dan Berlin satt i styrelsen för Mgolf International AS då de 
försattes i konkurs år 2004.  

Sven Hagströmer, styrelseordförande i eWork är även ordfö-
rande i styrelsen för Avanza. Avanza agerar finansiell rådgivare  
till eWork och kommer att vara Certified Adviser för Bolaget 
på First North. Styrelsen i eWork fattade, utan deltagande från 
Sven Hagströmer, beslut om att upphandla tjänsten finansiell 
rådgivare och Certified Adviser från Avanza i samband med 
Erbjudandet.  

Avseende styrelseledamöterna och personer i ledande befattning 
föreligger inga övriga intressekonflikter gentemot eWork som 
har betydelse för Erbjudandet. Avtal om förmåner från medlem-
mar i förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan har inte slutits 
med varken Bolaget eller dotterbolag därtill.

Det förekommer heller inte några familjeband mellan medlem-
marna av Emittentens förvaltnings-, lednings- eller kontroll-
organ. Det föreligger inga avtal mellan eWork och medlem av 
förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan om förmåner efter 
det att uppdraget avslutats.

Revisor:
Bengt Möller, Född 1950. Auktoriserad revisor och medlem i 
FAR SRS.

Kontorsadress: 
RevisorCompaniet
Rehnsgatan 5
113 57 Stockholm
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Allmänt 
eWork Scandinavia AB (publ) med organisationsnummer 
556587-8708 bildades den 3 april 2000. eWork är ett svenskt 
aktiebolag som regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Styrel-
sens säte är registrerat i Stockholm med post- och besöksadress: 
Klarabergsgatan 60, 111 21 , telefon 08-50 60 55 00.

eWork skall enligt bolagsordningen bedriva förmedling av 
anställning och uppdrag, huvudsakligen projektarbete, över In-
ternet mellan arbetstagare och arbetsgivare alternativt beställare 
samt därmed förenlig verksamhet.

Väsentliga avtal 
Enligt ledningens bedömning är inte något enskilt avtal av 
väsentlig betydelse för eWorks verksamhet i sin helhet.

Transaktioner med  
närstående
Inga transaktioner med närstående föreligger.

 

Bolagsstyrning 
Enligt aktiebolagslagen ansvarar styrelsen för eWorks organisa-
tion och förvaltningen av dess affärer. Styrelseledamöterna väljs 
och entledigas på årsstämma. 

Försäkringar 
Bolaget innehar sedvanliga egendoms- och ansvarsförsäkringar.

Rättsliga förfaranden och  
skiljeförfaranden 
Bolaget varken är eller har varit part i några rättsliga förfaran-
den eller skiljeförfaranden under de senaste 12 månaderna. 
Ledningen känner inte till någon existerande eller förväntad 
tvist som kan ha väsentlig negativ effekt på Bolagets verksamhet, 
resultat eller finansiella ställning.  

Varumärken & Patent
Följande domännamn finns registrerade på Bolaget; ework.se, 
eworknordic.se, eworkexchange.se, ework.no, eworkdk.dk samt 
eworknordic.com. 

Aktieägaravtal 
Inga aktieägaravtal föreligger.

Handlingar som hålls  
tillgängliga för inspektion 

eWorks bolagsordning samt alla rapporter, historisk finansiell 
information och utlåtanden som utfärdats av sakkunnig på 
eWorks begäran samt historisk finansiell information för eWork 
finns tillgängliga i pappersform hos Bolaget för inspektion un-
der prospektets giltighetstid. Information avseende eWork finns 
även tillgänglig på Bolagets hemsida www.ework.se. 

Valutaexponering 
eWork har enbart intäkter och kostnader i den egna valutan och 
har därför begränsad exponering för valutafluktuationer. eWork 
redovisar resultat- och balansräkning i SEK. 

Legala frågor och övriga upplysningar

eWork Scandinavia AB 
556587-8708

eWork Nordic Oy
1868289-8

eWork Denmark ApS
29 39 49 62

  eWork Norge AS
989 958 135

 

100 % 100 % 100 %

Legal struktur 
Bolagets legala struktur illustreras nedan.
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Ersättningar till Styrelsen,  
VD och övriga ledande 
befattningshavare 
Styrelsens ledamöter har de senaste åren erhållit 0 kr i styrelse-
arvode. Stämman har beslutat att arvodet till styrelseordförande 
och ledamöter för innevarande mandatperiod skall vara 75.000 
kronor. Ingen ersättning för styrelsearbete utgår för personer 
verksamma i eWork.

Ersättning till verkställande direktören fastställs av styrelsen, 
ersättning till övriga ledande befattningshavare fastställs av 
verkställande direktören. Ersättningen till verkställande direktö-
ren och övriga ledande befattningshavare utgörs av en grundlön 
samt rörlig ersättning och övriga förmåner. Pensionsavtal för 
verkställande direktör uppgår till ca 26.000 kronor per månad 

och för Sofie König ca 10.000 kronor per månad. Pensionsavtal 
för övriga ledande befattningshavare följer ITP. Anställningsav-
talet för verkställande direktören kan sägas upp på 12 månader. 
För övriga i ledningsgruppen kan anställningsavtalet sägas upp 
på 3-6 månader, oberoende av vilken part som säger upp avtalet. 
Ersättning utgår under uppsägningstiden. 

Inga andra avtal om avgångsvederlag eller andra ersättningar 
finns för verkställande direktören samt övriga ledande befatt-
ningshavare.

Ersättning till revisor 
För koncernen 2007 utgick ersättning om totalt 372.000 kronor 
till eWorks revisor, varav 279.000 avsåg revision. För inneva-
rande år utgår ersättning enligt godkänd räkning. 
    

 2007-01-01 – 2007-12-31

TSEK  Lön/Arvode Bonus Tantiem Övriga förmåner Pensionskostnad 

Styrelseordförande 0 0 0 0

Övriga ledamöter 0 0 0 0

Verkställande direktör 1 020 929 42 321

Övriga ledande befattningshavare 1 765 161 0 209

 2006-01-01 – 2006-12-31 

 Lön/Arvode Bonus Tantiem Övriga förmåner Pensionskostnad 

Styrelseordförande 0 0 0 0

Övriga ledamöter 0 0 0 0

Verkställande direktör 1 020 901 42 300

Övriga ledande befattningshavare 2 068 1 057 0 283
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§ 1 Firma 
Bolagets firma skall vara eWork Scandinavia AB (publ).  

§ 2 Verksamhet  
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva 
förmedling av anställning och uppdrag, huvudsakligen 
projektarbete, över Internet mellan arbetstagare och 
arbetsgivare alternativt beställare samt därmed förenlig 
verksamhet.

§ 3 Styrelsens säte Verksamhet  
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm. 

§ 4 Aktiekapital 
Aktiekapitalet skall utgöra lägst enmiljonfemtioåttatusen-
tvåhundra (1.058.200) kronor och högst fyramiljonertvå-
hundratrettiotvåtusenåttahundra (4.232.800) kronor.

§ 5  Antal aktier 
Antalet aktier skall vara lägst femtonmiljoner 
(15.000.000) och högst sextiomiljoner (60.000.000).

§ 6  Styrelse 
Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) 
ordinarie ledamöter med högst åtta (8) suppleanter. Om 
styrelsen består av en eller två ledamöter skall minst en 
suppleant utses. Ledamöter och suppleanter väljes årligen 
på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7  Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räken-
skaperna samt styrelsens förvaltning utses en (1) revisor 
med högst en (1) revisorssuppelant. Alternativt kan ett 
auktoriserat revisionsbolag utses.

§ 8  Kallelse 
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i 
Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet.Kal-
lelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma 
där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att 
behandlas skall utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast 
fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra 
bolagsstämma skall ske tidigast sex (6) och senast två (2)
veckor före stämman.

§ 9  Anmälan om deltagande  
i bolagsstämman 
För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare dels vara 
upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktie-
boken avseende ägarförhållandena fem vardagar före stäm-
man, dels anmäla sig hos bolaget senast kl 16.00 den dag 
som anges i kallelsen till stämman. Denna 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 bolagsstämman 
medföra högst två biträden, dock endast om aktieägaren 
till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges 
i föregående stycke.

§ 10 Bolagsstämma
  På årsstämma skall följande ärenden förekomma till 

behandling:

  1. Val av ordförande vid stämman.

  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

  3. Val av en eller två justerare.

  4. Prövning av om stämman blivit behörigt 
   sammankallad.

  5. Godkännande av dagordning.

  6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberät-  
 telsen och, om tillämpligt, koncernbokslut  
 och revisionsberättelse avseende koncernen.

  7. Beslut 
  a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen  

 och, om tillämpligt, koncernresultaträkningen och  
 koncernbalansräkningen

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

  c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande  
 direktören

  8. Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer

  9. Val av styrelse och i förekommande fall revisor eller  
 revisionsbolag.

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

  

Bolagsordning
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§ 11 Räkenskapsår 
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 12 Avstämningsförbehåll 
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen 
är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämnings-
register enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring 
av finansiella instrument eller den som är antecknad på 
avstämningskonto enligt 4 kap. 18§ första stycket 6-8 
nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättighe-
ter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551). 

Denna bolagsordning är antagen 2008-04-22
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Räkenskaper
– utdrag från årsredovisningar för åren 2005–2007

Resultaträkning
Koncernen Moder Koncernen Moder Koncernen Moder

Koncernens 2007 2007 2006 2006 2005 2005

Resultaträkning Not

  
TSEK

Nettoomsättning 1,2  1 192 403     938 135    693 680 618 291 435 048 415 555

Övriga rörelseintäkter   855     846    138 138 20 20

  1 193 258     938 981    693 818 618 429 435 068 415 575

Rörelsens kostnader: 1

Övriga externa kostnader 3 -1 087 162    -853 798    -631 376 -561 055 -388 391 -370 944

Personalkostnader 4,5 -67 855    -52 138    -43 417 -36 680 -27 811 -26 164

Avskrivningar och nedskrivningar  
av materiella och immateriella  
anläggningstillgångar 6 -364    -236    -246 -197 -125 -125

Övriga rörelsekostnader  -139    -139    -181 -181 -15 -15

 -1 155 520    -906 311    -675 220 -598 113 -416 342 -397 248

Rörelseresultat  37 738     32 670    18 598 20 316 18 726 18 327

Resultat från finansiella investe-
ringar:

Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter   1 442     2 222    530 496 322 315

Räntekostnader och liknande  
resultatposter  -89    -95    -309 -27 -50 -43

Resultat efter finansiella poster  39 091     34 797    18 819 20 785 18 998 18 599

Bokslutsdispositioner 7  80    

Skatt på årets resultat 8 -11 185    -10 004    -5 804 -5 914 -2 352 -2 250

Årets resultat  27 906     24 873    13 015 14 871 16 646 16 349

Kap_4_sid_28-54.indd   40 08-04-23   11.52.04



Inbjudan att teckna aktier i eWork Scandinavia AB 2008 Inbjudan att teckna aktier i eWork Scandinavia AB 2008

 41

Balansräkning 1(2)

Koncernen Moder Koncernen Moder Koncernen Moder

Koncernens 2007 2007 2006 2006 2005 2005

Balansräkning Not

TSEK

Tillgångar

Anläggningstillgångar:

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 6  934     631     1 186     818     467     467    

Finansiella anläggningstillgångar:

Andelar i koncernföretag 11  3 535     335     74    

Uppskjuten skattefordran 8  1 018    

Andra långsiktiga fordringar 9  165    

Summa anläggningstillgångar  2 117     4 166     1 186     1 153     467     541    

Omsättningstillgångar:

Kortfristiga Fordringar:

Kundfordringar  298 604     224 484     165 066     137 077     104 431     97 284    

Övriga fordringar  248     104     1 177     85     7     7    

Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter 10  11 436     1 538     910     801     1 936     1 747    

Fordringar hos koncernföretag  16 163     8 566     831    

 310 288     242 289     167 153     146 529     106 374     99 869    

Kortfristiga placeringar:

Övriga kortfristiga placeringar  7 671     7 671     7 500     7 500    

Kassa och Bank  82 003     74 603     44 382     42 155     30 090     29 468    

Summa omsättningstillgångar  392 291     316 892     219 206     196 355     143 964     136 837    

Summa tillgångar  394 408     321 058     220 392     197 508     144 431     137 378    
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Koncernen Moder Koncernen Moder Koncernen Moder

Eget kapital och skulder 2007 2007 2006 2006 2005 2005

not

Bundet eget kapital:

Aktiekapital  1 963     1 963     1 895     1 895     188     188    

Bundna reserver  6 371     6 355     6 413     6 355     6 413     6 355    

 8 334     8 318     8 308     8 250     6 601     6 543    

Fritt eget kapital:

Fria reserver  13 943     15 019     15 659     15 204     10 092     10 091    

Årets resultat  27 906     24 873     13 015     14 871     16 646     16 349    

 41 849     39 892     28 674     30 075     26 738     26 440    

Summa eget kapital 12  50 183     48 210     36 982     38 325     33 339     32 983    

Obeskattade reserver 13  80     80    

Avsättningar:

Avsättningar för uppskjuten skatt  22     22    

Kortfristiga skulder:

Skulder till kreditinstitut  8     8    

Leverantörsskulder  303 365     243 339     158 541     137 875     96 816     90 923    

Skatteskulder 8  7 454     7 454     5 866     5 866     2 209     2 209    

Övriga skulder  20 190     13 849     9 228     6 584     6 276     5 852    

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 14  13 216     8 206     9 753     8 778     5 761     5 323    

Summa skulder  344 225     272 848     183 388     159 103     111 070     104 315    

Summa eget kapital och skulder  394 408     321 058     220 392     197 508     144 431     137 378    

Balansräkning 2(2)
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Kassaflödesanalys Koncernen Moder Koncernen Moder Moder

2007 2007 2006 2006 2005

TSEK

Den löpande verksamheten:

Resultat efter finansiella poster 39 091 34 797 18 819 20 785 18 599

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. -343 -471 246 378 120

Betald skatt -10 660 -8 435 -2 191 -2 336 15

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändringar av rörelsekapital 28 088 25 891 16 874 18 827 18 734

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet:

Förändring av kortfristiga fordringar -143 135 -95 742 -60 823 -46 581 -39 948

Förändringar av kortfristiga skulder 159 247 112 159 68 663 51 132 38 021

Kassaflöde från den löpande verksamheten 44 200 42 308 24 714 23 378 16 807

Investeringsverksamheten:

Investeringar i materiella

anläggningstillgångar -95 -49 -751 -549 -228

Investeringar i finansiella 

anläggningstillgångar -165 -3 200 -261

Kassaflöde från investeringsverksamheten -260 -3 249 -751 -810 -228

Finansieringsverksamheten:

Nyemission 2 592 2 660 462 462

Utbetald utdelning -15 680 -15 680 -9 990 -9 990

Återköp egna aktier -1 968 -1 968

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -15 056 -14 988 -9 528 -9 528 0

Årets kassaflöde 28 884 24 071 14 435 13 040 16 579

Likvida medel vid årets början 52 052 49 826 37 590 36 969 20 370

Kursdifferens i likvida medel 1 067 706 27 -183 20

Likvida medel vid årets slut 82 003 74 603 52 052 49 826 36 969

Kassaflödesanalys
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Redovisningsprinciper

Allmänna principer
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen 
och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Omräkningskurs
Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till 
balansdagens kurs. 

Värderings- och omräkningsprinciper
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas 
inflyta.

Kursdifferenser på rörelsefordringar och rörelseskulder netto-
redovisas i rörelseresultatet medan kursdifferenser på finansiella 
fordringar och skulder nettoredovisas som finansiell post.

Nedskrivning av materiella anläggningstillgångar har skett vid 
bestående värdenedgång.

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvär-
den där inget annat anges.

Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god 
redovisningssed.

Koncernredovisning

Koncernredovisning
Vid upprättande av koncernredovisningen har vägledning häm-
tats från Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00

Grunden för klassificering som dotterbolag
Koncernredovisningen omfattar de företag i vilket moderbo-
laget direkt eller indirekt innehar mer än hälften av rösterna 
för samtliga andelar, eller på annat sätt har ett bestämmande 
inflytande enligt ÅRL 1:4.

Konsolideringsmetod
Koncernbokslutet är upprättat enligt förvärvsmetoden. Vid för-
värvsmetoden betraktas ett företags förvärv av ett dotterföretag 
som en transaktion varigenom moderbolaget indirekt förvärvar 
dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder. 

Omräkning av utländska dotterföretag
Utländska dotterföretags bokslut har omräknats enligt dags-
kursmetoden. Samtliga poster i balansräkningen har omräknas 
till balansdagskurs. Alla poster i resultaträkningen har omräk-
nats till genomsnittskurs.

Tilläggsupplysningar
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Not 1 Koncerninterna transaktioner

Under året har inga koncerninterna inköp eller försäljningar 
ägt rum.

Not 2 Försäljning per bolag, TSEK

2007 2006 2005

eWork Scandinavia AB 938 135 618 291 415 575

eWork Nordic OY 123 059 50 706 19 473

eWork Danmark ApS 90 711 24 683

eWork Norge AS 40 498 0

Not 3 Ersättning till revisorerna, TSEK

Koncernen 
2007

Koncernen 
2006

Koncernen 
2005

Revision 279 86 57

Andra Uppdrag 93 405 78

Summa 372 491 135

Moderbo-
laget 2007

Moderbo-
laget 2006

Moderbo-
laget 2005

RevisorCompaniet

Revision 175 49 46

Andra Uppdrag 93 135 25

Summa 268 184 71

Not 4 

Medelantalet anställda, löner 
andra ersättningar och sociala 
avgifter

Koncernen 
2007

Moderbolaget 
2007

Koncernen 
2006

Moderbolaget 
2006

Koncernen 
2005

Moderbolaget 
2005

Medelantalet anställda har upp-
gått till:

Män 53 44 39 34 21 21

Kvinnor 55 45 33 28 24 22

Löner och ersättningar har upp-
gått till:

Styrelsen och verkställande 
direktören 4 869 1 730 3 335 1 956 2 152 2 152

Övriga anställda 43 027 33 584 25 653 20 657 16 870 15 489

Sociala avgifter enligt lag och 
avtal 11 224 10 649 8 279 7 704 6 283 6 029

Pensionskostnader 4 062 2 936 1 935 2 033 555 555

Varav till styrelse och VD 275 275 300 300 300 300

Totala löner, ersättningar, 
sociala avgifter och pensions-
kostnader 62 605 48 899 37 823 32 350 25 860 24 225

Koncernen

VD och ledande befattningshavare 7 7 5

Varav Män 5 4 3

Moderbolaget

Styrelseledamöter 7 7 5

Varav män 7 7 5
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Not 5 Sjukfrånvaro

Moderbolaget

Sjukfrånvaron anges i % av den sammanlagda ordinarie arbetstiden för varje grupp.

2007 2006 2005

Samtliga anställda 2,58% 3,56% 1,72%

Varav andel långtidssjukfrånvaro 37,31% 40,18% 0%

Kvinnor 3,90% 5,85% 2,55%

Män 1,26% 0,74% 0,86%

Anställda i åldrarna 29 år eller yngre 2,04% 3,08% 0,98%

Anställda i åldrarna mellan 30-49 år 4,85% 4,23% 2,37%

Not 6 Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar, TSEK

Koncernen

Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt under beräknad nyttjande period. Följande avskriv-
ningstider tillämpas: Inventarier, verktyg och installationer 3-5 år

2007 2006 2005

Ingående ackumulerade anskaffningsvärde 1 826 861 691

Inköp 112 965 228

Försäljning/utrangeringar -58

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 938 1 826 861

Ackumulerade avskrivningar:

Ingående ackumulerade avskrivningar -640 -394 -312

Försäljning/utrangeringar 43

Årets avskrivningar -364 -246 -125

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 004 -640 -394

Utgående balans 934 1 186 467

Moderbolaget

Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt under beräknad nyttjande period. Följande avskriv-
ningstider tillämpas: Inventarier, verktyg och installationer 5 år.

2007 2006 2005

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Ingående anskaffningsvärde 1 409 861 691

Inköp 49 548 228

Försäljning/utrangeringar -58

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 458 1 409 861

Ackumulerade avskrivningar:

Ingående avskrivningar -591 -394 -312

Försäljning/utrangeringar 43

Årets avskrivningar -236 -197 -125

Utgående ackumulerade avskrivningar -827 -591 -394

Utgående redovisat värde 631 818 467
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Not 7 Bokslutsdispositioner, TSEK

Moderbolaget

2007 2006 2005

Återförning av överavskrivning 80

Not 9 Finansiella Anläggningstillgångar

Koncernen

07-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde 0

Inköp 165

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 165

Utgående redovisat värde 165

Finansiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings-
värde. Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett 
lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ned till det 
lägre värdet om nedgången antas vara bestående.

Not 8 Skatt på årets resultat

Koncernen 
2007

Moderbolaget 
2007

Koncernen 
2006

Moderbolaget 
2006

koncernen 
2005

Moderbolaget 
2005

Aktuell skatt -11 185    -10 004    -5 804    -5 914    -2 352    -2 250    

Förändring av uppskjuten skatt  1 018    

Summa -10 167    -10 004    -5 804    -5 914    -2 352    -2 250    

Bolaget har under 2007 valt att nettoredovisa uppskjuten skatt. Tidigare bruttoredovisades den i koncernen tillsammans med aktuell 
skatteskuld.

Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen 
2007

Moderbolaget 
2007

Koncernen 
2006

Moderbolaget 
2006

koncernen 
2005

Moderbolaget 
2005

Pengar på väg 9 775

Förutbetalda hyror 1 041 1 041 429 429 319 319

Övriga poster 620 497 481 372 1 617 1 428

11 436 1 538 910 801 1 936 1 747
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Not 11 Andelar i dotterbolag

07-12-31 
Moderbolaget

Kapitalandel Rösträttsandel Bokfört värde

eWork Nordic OY 100 100 74

eWork Danmark ApS 100 100 1 652

eWork Norge AS 100 100 1 809

3 535

Uppgifter om organisationsnummer och säte:

Org.nr Säte Eget kapital Resultat

eWork Nordic OY 1868289-8 Esbo 5 032 3 318

eWork Danmark ApS 29394962 Köpenhamn 306 245

eWork Norge AS 989958135 Oslo 169 -472

Nedskrivning har ej skett av dotterbolagsaktier då nedgången ej anses beständig.

06-12-31 Kapitalandel Rösträttsandel Bokfört värde

eWork Nordic OY 100 100 74

eWork Danmark ApS 100 100 152

eWork Norge AS 100 100 109

335

Uppgifter om organisationsnummer och säte:

Org.nr Säte Eget kapital Resultat

eWork Nordic OY 1868289-8 Esbo 1 588 1 289

eWork Danmark ApS 29394962 Köpenhamn -1 264 -1 583

eWork Norge AS 989958135 Oslo -1 360 -1 562

05-12-31 Kapitalandel Rösträttsandel Bokfört värde

eWork Nordic OY 100 100 74

Uppgifter om organisationsnummer och säte:

Org.nr Säte Eget kapital Resultat

eWork Nordic OY 1868289-8 Esbo 335 297
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Not 12 Förändring av Eget Kapital, TSEK

Koncernen 

Antal Stamaktier 468 000 st

Antal Preferensaktier 286 000 st

Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Årets resultat

05-01-01 Belopp vid årets ingång  188     6 413     2 717     7 342    

Vinstdisposition enligt beslut av 
årets bolagsstämma  7 342    -7 342    

Utdelning

Omräkningsdifferens  33    

Årets Resultat  16 646    

05-12-31 Belopp vid årets utgång  188     6 413     10 092     16 646    

Antal Stamaktier 4 721 000 st

Antal Preferensaktier 2 860 000 st Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Årets resultat

06-01-01 Belopp vid årets ingång  188     6 413     10 091     16 646    

Fondemission  1 696    -1 696    

Vinstdisposition enligt beslut av 
årets bolagsstämma  16 646    -16 646    

Utdelning -9 991    

Nyemission  11     462    

Omräkningsdifferens 147    

Årets Resultat  13 015    

06-12-31 Belopp vid årets utgång  1 895     6 413     15 659     13 015    

Antal Stamaktier 4 993 600 st

Antal Preferensaktier 2 860 000 st Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Årets resultat

07-01-01 Belopp vid årets ingång  1 895     6 413     15 659     13 015    

Vinstdisposition enligt beslut av 
årets bolagsstämma  13 015    -13 015    

Utdelning -15 680    

Nyemission  68     2 590    

Omräkningsdifferens  15     269    

Förskjutning mellan bundna och fria 
reserver -58  58    

Återköp egna aktier -1 968    

Årets Resultat  27 906    

07-12-31 Belopp vid årets utgång  1 963     6 371     13 943     27 906    
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Moderbolaget

Antal Stamaktier 468 000 st

Antal Preferensaktier 286 000 st

Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Årets resultat

05-01-01 Belopp vid årets ingång  188     6 355     2 735     7 356    

Vinstdisposition enligt beslut av 
årets bolagsstämma  7 356    -7 356    

Utdelning

Nyemission

Omräkningsdifferens

Årets Resultat  16 349    

05-12-31 Belopp vid årets utgång  188     6 355     10 091     16 349    

Antal Stamaktier 4 721 000 st

Antal Preferensaktier 2 860 000 st Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Årets resultat

06-01-01 Belopp vid årets ingång  188     6 355     10 091     16 349    

Fondemission  1 696    -1 696    

Vinstdisposition enligt beslut av 
årets bolagsstämma  16 349    -16 349    

Utdelning -9 991    

Nyemission  11     451    

Årets Resultat  14 871    

06-12-31 Belopp vid årets utgång  1 895     6 355     15 204     14 871    

Antal Stamaktier 4 993 600 st

Antal Preferensaktier 2 860 000 st Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Årets resultat

07-01-01 Belopp vid årets ingång  1 895     6 355     15 204     14 871    

Vinstdisposition enligt beslut av 
årets bolagsstämma  14 871    -14 871    

utdelning -15 680    

Nyemission  68     2 590    

Återköp egna aktier -1 968    

Årets Resultat  24 872    

07-12-31 Belopp vid årets utgång  1 963     6 355     15 017     24 872    
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Not 13 Obeskattade reserver

Moderbolaget

Överavskrivningar

05-01-01 80

06-01-01 80

07-01-01 80

07-12-31 0

Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen 
2007

Moderbolaget 
2007

Koncernen 
2006

Moderbolaget 
2006

Koncernen 
2005

Moderbolaget 
2005

Upplupna löner inklusive sociala 
avgifter 11 468 8 009 5 623 5 030 4 308 3 992

Övriga poster 1 748 197 4 130 3 748 1 453 1 331

Summa 13 216 8 206 9 753 8 778 5 761 5 323
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Revisors rapport avseende 
nya (eller omarbetade) histo-
riska finansiella rapporter 
Till styrelsen i eWork Scandinavia AB (publ) Orgnr. 
556587-8708

Jag har granskat de finansiella rapporterna för eWork Scandi-
navia AB (publ) på sidorna 40 - 51, som omfattar balansräk-
ningen per den 31 december 2005, 31 december 2006 och 31 
december 2007 och resultaträkningen, kassaflödesanalysen och 
redogörelsen för förändringar i eget kapital för dessa år samt 
ett sammandrag av väsentliga redovisningsprinciper och andra 
tilläggsupplysningar.

Styrelsens och verkställande direktörens 
ansvar för de finansiella rapporterna 
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för att de 
finansiella rapporterna tas fram och presenteras på ett rättvi-
sande sätt i enlighet med årsredovisningslagen och enligt kraven 
i prospektdirektivet för införande av prospektförordningen 
809/2004/EG. Denna skyldighet innefattar utformning, infö-
rande och upprätthållande av intern kontroll som är relevant 
för att ta fram och på rättvisande sätt presentera de finansiella 
rapporterna utan väsentliga felaktigheter, oavsett om de beror 
på oegentligheter eller fel.

Revisorns ansvar 
Mitt ansvar är att uttala mig om de finansiella rapporterna på 
grundval av min revision. Jag har utfört min revision i enlig-
het med FAR SRS rekommendation RevR 5 Granskning av 
prospekt. Det innebär att jag följer etiska regler och har planerat 
och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut 
säkerhet försäkra mig om att de finansiella rapporterna inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter.

Utfört arbete 
En revision i enlighet med FAR SRS rekommendation RevR 5 
Granskning av prospekt innebär att utföra granskningsåtgärder 
för att få revisionsbevis som bestyrker belopp och upplysningar 
i de finansiella rapporterna. De valda granskningsåtgärderna 
baseras på min bedömning av risk för väsentliga felaktigheter i 
de finansiella rapporterna oavsett om de beror på oegentligheter 
eller fel. Vid riskbedömningen överväger jag den interna kon-
troll som är relevant för bolagets framtagande och rättvisande 
presentation av de finansiella rapporterna som en grund för att 
utforma de revisionsåtgärder som är tillämpliga under dessa 
omständigheter men inte för att göra ett uttalande om effekti-
viteten i bolagets interna kontroll. En revision innebär också att 
utvärdera tillämpligheten av använda redovisningsprinciper och 
rimligheten i de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen 
och verkställande direktören gjort samt att utvärdera den sam-
lade presentationen i de finansiella rapporterna.

Jag anser att erhållna revisionsbevis är tillräckliga och ändamåls-
enliga som underlag för mitt uttalande.

Uttalande 
Jag anser att de finansiella rapporterna ger en rättvisande bild i 
enlighet med god redovisningssed i Sverige av eWork Scan-
dinavia AB (publ) ställning per den 31 december 2005, 31 
december 2006 och 31 december 2007 och resultat, redogörelse 
för förändringar i eget kapital och kassaflöde för dessa år.

Stockholm den 23 april 2008 

Bengt Möller
Auktoriserad revisor
RevisorCompaniet

Revisorns rapport
Räkenskaperna för åren 2005, 2006 och 2007 har varit föremål för lagstadgad revision. Bolagets 
revisorer har avlämnat revisionsberättelser. Dessa revisionsberättelser har inte innehållit några an-
märkningar eller kommentarer som avviker från standarden för revisionsberättelser. 
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eWork Scandinavia AB
Klarabergsgatan 60, 1tr
111 21 Stockholm

Finansiell Rådgivare
Avanza Bank AB 
Corporate Finance
Klarabergsgatan 60, 3 tr
111 93  Stockholm

Kontoförande Institut
VPC AB
Box 7822
103 87 Stockholm

Adresser
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 eWork är Nordens ledande konsultmäklare. Bolaget agerar som länk mellan konsult och köpare av konsulttjänster och har ca 30 000  

specialiserade konsulter i sitt internationella nätverk. Fokus ligger på IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Sedan 2003 har  

bolaget vuxit med ca 70% per år, och tillväxttakten förväntas fortsätta vara mycket god under de kommande åren. 

För mer information: www.ework.se
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