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Observera att detta informationsmemorandum ej är ett prospekt enligt lagen om handel med finansiella instrument (LHF) och dokumentet 

är inte registrerat hos Finansinspektionen. Memorandumet har upprättats med stöd av undantag från prospektskyldigheten enligt 2 kap 4 § 

LHF. Prognoser i detta dokument speglar hur Centrecourt AB:s verksamhet kan utvecklas under förutsättning att gjorda antaganden 

uppfylls. Varje investerare måste själv bilda sig en uppfattning om Bolagets möjligheter och risker. Fullständig ekonomisk information om 

Bolaget samt bolagsordning finns på Bolagets webbsida www.centrecourt.se.  
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Memorandum Centrecourt AB 

1. Bakgrund 

Centrecourt har från starten 1995 till 2009 varit positionerat som ett entreprenörsdrivet, innovativt 

riskkapitalbolag med fokus på sådd och start-up skeden. Centrecourt har varit unikt med att tillföra 

konkreta arbetsinsatser de tidiga företagen i perioder av både medgång och motgång. Ett antal 

investeringar har utvecklats väl och byggt upp bolagets varumärke på marknaden. 
  

Ofta tar start-up skedet dock lång tid och många svårigheter dyker upp på vägen. Omfattande 

resurser i form av personella insatser och kapital krävs för att få tidiga bolag att komma igång och 

växa, med följd att investerare ofta får vänta lång tid på eventuell värdetillväxt, och möjlighet att 

realisera förvärven.  

2. Centrecourts nysatsning 

Centrecourt ändrar nu inriktning, och har med nya medarbetare/partners börjat arbeta med, och 

investera i, företag som kommit förbi start-up fasen . Företagen ska uppfylla Centrecourts kriterier på 

tillväxtpotential, där Centrecourt kan generera väsentliga intäkter genom kvalificerade 

konsultinsatser, kapitalanskaffning och direktinvesteringar. Direktinvesteringarna planeras ske 

genom en ”fond” som sätts upp under 2010. (se nedan, CC Invest). 

3. Inbjudan till teckning av aktier  

Erbjudandet   

Aktieägarna i Centrecourt AB (publ), nedan kallat bolaget, inbjuds härmed att med företrädesrätt 

teckna i enlighet med villkoren i föreliggande informationsmemorandum (”Erbjudandet”).  
 

För varje tiotal (10) innehavda aktier i Bolaget erbjuds aktieägare att teckna elva (11) nya aktier för 

0,10 kronor per aktie.  
 

Nyemissionen av högst 25 000 000 aktier, har beslutats vid extra bolagsstämman den 23 april 2010. 

Detta innebär att bolaget kommer att tillföras högst 2 500 000 kr i nytt kapital eller genom kvittning 

av befintliga fordringar.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erbjudandet i sammandrag 
 

Erbjudandet i sammandrag 
Aktie:               Centrecourt AB (publ) 

Företrädesrätt:    Varje tiotal (10) aktier ges rätt att teckna 11 nya aktier 

Teckningskurs:    0,10 kr per aktie 

Avstämningsdag.    21 maj 2010 

Teckningsrätter:    Varje aktie berättigar till elva (11) teckningsrätter. Det krävs tio (10) teckningsrätter för att  

  teckna en (1) aktie. Ingen handel med teckningsrätter kommer att ske. 

Antal aktier före nyemission:    21 791 585 aktier 

Antal aktier efter nyemission:    Högst 46 791 585 aktier 

Antal aktier efter nyemissionen  

och inlösen av teckningsoptioner:*    Högst 51 236 029 aktier 

Bolagsvärde före nyemission:    2 179  tkr 

Teckningstid:    25 maj - 11 juni 2010. Styrelsen har rätt att förlänga. Anmälan till teckning sker på särskild 

   teckningssedel 

Likviddag:   Enligt instruktion på avräkningsnotan, ca tre bankdagar efter utsänd avräkningsnota. 

Garanter:   Nyemissionen är garanterad till 52 %. 

Övriga villkor:   Se vidare under rubriken nedan ”Villkor och anvisningar för erbjudandet”. 

*) se under ”övriga fakta” nedan 
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Övriga fakta i samband med nyemissionen 

Emissionen riktas även till en krets utanför aktieägarna, vilka kan erbjudas aktier i bolaget om 

befintliga aktieägare inte fullt ut utnyttjar sitt företräde.  

Emissionen är garanterad till 52 %. I den mån som emissionen inte fulltecknas skall garanterna äga 

rätt till subsidiär teckning på samma villkor som gäller vid teckning med primär teckningsrätt. I den 

mån emissionen inte skulle bli fulltecknad med primär eller subsidiär teckningsrätt skall rätten att 

teckna resterande aktier i emissionen fördelas pro rata till aktieägare med primär teckningsrätt som 

så önskar.  

Årsstämman beslutade även att bifalla styrelsens förslag om en riktad nyemission av 

teckningsoptioner omfattande maximalt 4 444 444 nya aktier. Om samtliga teckningsoptioner 

utnyttjas för aktieteckning under första kvartalet 2013, kommer därefter det totala antalet aktier att 

uppgå till högst 51 236 029 och aktiekapitalet till högst 5 123 603 kr. Teckningsoptionerna skall 

endast kunna tecknas av garanter till emissionen Se vidare nedan under rubriken aktiekapitalets 

utveckling. 

Enligt årsredovisningen 2009 uppgår det egna kapitalet till 1 996 tkr. Därutöver finns även 

skattemässiga underskottsavdrag på över 40 mkr.  

Vid värderingen av bolaget bör även värdet beaktas av bolagets nya affärsinriktning och unika 
kunskaper och erfarenheter från hur man aktivt medverkar i tidiga bolags utveckling till lönsamma 
och välrenommerade bolag. Styrelsen gör också bedömningen att värdet av befintliga innehav vid en 
senare avyttring väsentligt kan överstiga de nu aktuella bokförda värdena.  
 

5. Motiv för emissionen 

Emissionen i Centrecourt görs för att förstärka bolagets möjligheter att bygga upp verksamheten 

med den nya inriktningen och affärsmodellen. Resurser kommer att läggas på att anskaffa kapital till 

den nya ”fonden” samt att marknadsföra bolagets tjänster. 

 

6. Villkor och anvisningar för erbjudandet 

Företrädesrätt till teckning  

Den som på avstämningsdagen den 21 maj 2010 är aktieägare i Centrecourt AB (publ) äger 

företrädesrätt att teckna aktier Bolaget.  

 

Teckningsrätter  

Aktieägare i Centrecourt AB (publ) erhåller för varje innehavd aktie elva (11) teckningsrätter. Det 

krävs tio (10) teckningsrätter för att teckna en (1) aktie.  

 

Teckningskurs  

Teckningskursen är fastställd till 0,10 kronor per ny aktie. Courtage utgår ej.  
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Avstämningsdag  

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för rätt till deltagande i emissionen är den 21 maj 2010. 

Sista dag för handel i aktien med rätt till deltagande i emissionen är den 18 maj 2010. Första dag för 

handel i aktien utan rätt till deltagande i emissionen är den 19 maj 2010.  

 

Teckningstid  

Teckning av aktie kan ske under tiden från och med den 25 maj 2010 till och med den 11 juni 2010. 

Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde 

och bokas bort från aktieägarnas VP-konton utan avisering från Euroclear Sweden AB. Bolagets 

styrelse förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden, om förlängning beslutas kommer detta att 

meddelas genom ett pressmeddelande på bolagets hemsida www.centrecourt.se senast den 15 juni 

2010. 

Handel med teckningsrätter  

Ingen organiserad handel i teckningsrätter kommer att förekomma.  

 

Emissionsredovisning och anmälningssedlar  

Direktregistrerade aktieägare  

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 21 maj 2010 är 

registrerade i den av Euroclear Sweden AB för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt 

emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi från Euroclear Sweden AB och särskild 

anmälningssedel. Memorandumet kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida för 

nedladdning. I det fall Memorandumet önskas skickat i utskrivet format erhålls det från Bolaget på 

begäran. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat erhållna teckningsrätter. 

Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med 

flera, erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. VP-avi som redovisar 

registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej.  

 

Förvaltarregistrerade aktieägare  

Aktieägare vars innehav av aktier i Centrecourt AB är förvaltarregistrerade hos bank eller annan 

förvaltare erhåller varken emissionsredovisning, informationsmemorandum eller särskild 

anmälningssedel. Teckning och betalning skall då istället ske i enlighet med anvisningar från 

respektive förvaltare.  

 

Teckning med stöd av primär företrädesrätt  

Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning senast den 11 juni 

2010. Teckning genom betalning skall göras antingen med den, med emissionsredovisningen 

utsända, förtryckta inbetalningsavin eller med den inbetalningsavi som är fogad till den särskilda 

anmälningssedeln enligt följande alternativ:  

 

1) Inbetalningsavi  

I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning skall endast 

den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. 

Särskild anmälningssedel skall då ej användas. Observera att teckning är bindande.  
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2) Särskild anmälningssedel  

I de fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras, eller ett annat antal teckningsrätter än vad som 

framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, skall den särskilda 

anmälningssedeln användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren skall 

på anmälningssedeln, uppge det antal aktier som denne tecknar sig för och på inbetalningsavin fylla i 

det belopp som skall betalas. Betalning sker således genom utnyttjande av inbetalningsavin. 

Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende.  

Särskild anmälningssedel kan erhållas från Aqurat Fondkommission på nedanstående 

telefonnummer. Ifylld anmälningssedel skall i samband med betalning skickas eller lämnas på 

nedanstående adress och vara Aqurat Fondkommission tillhanda senast klockan 17.00 den 11 juni 

2010. Observera att teckning är bindande.  

Centrecourt AB 

c/o Aqurat Fondkommission AB  

Box 702 

182 17 Danderyd 

Tfn 08–544 987 55 

Fax 08-544 987 59 

info@aqurat.se 

 

Teckning med subsidiär företrädesrätt 

I den mån som emissionen inte fulltecknas genom primär företrädesrätt skall garanterna äga rätt till 

subsidiär teckning på samma villkor som gäller vid teckning med primär teckningsrätt.  

 

Teckning efter primär och subsidiär företrädesrätt 

För det fall samtliga Teckningsrätter inte utnyttjas genom teckning med primär eller subsidiär 

företrädesrätt, äger styrelsen rätt att inom ramen för emissionens högsta belopp bestämma om 

tilldelning till dem som tecknat aktier med primär företrädesrätt.   

 

Aktieägare bosatta i utlandet  

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, 

Sydafrika, Japan, Australien) och vilka äger rätt att teckna aktier i nyemissionen, kan vända sig till 

Aqurat Fondkommission på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning.  

 

Betald tecknad aktie (BTA)  

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear Sweden AB så snart detta kan ske, vilket normalt 

innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på 

att inbokning av betalda tecknade aktie (BTA) skett på tecknarens VP-konto. Tecknade aktier är 

bokförda som BTA på VP-kontot tills nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.  

 

Handel i BTA  

Ingen organiserad handel i BTA kommer att förekomma.  
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Leverans av aktier  

Så snart emissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske i början av juli 2010, ombokas 

BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear Sweden AB.  

 

Utdelning  

Alla aktier har lika rätt till utdelning. De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med 

innevarande verksamhetsår.  

 

Offentliggörande av utfallet i emissionen  

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats omkring den 14 juni 2010, kommer Bolaget att 

offentliggöra utfallet av emissionen. Offentliggörande kommer att ske genom meddelande på 

Bolagets hemsida.  

7. Vision & Mission 

Visionen är att inom fem år vara det ”riskkapitalbolag” i Sverige som genom en innovativ 

affärsmodell brutit ny mark och skapat väsentlig tillväxt och värdeökning i ett antal så kallade take-

off bolag och samtidigt visat en egen stark tillväxt och hög lönsamhet. 

Missionen är att Centrecourt skapar värden för entreprenörer, investerare, anställda, övriga 

intressenter och Centrecourts aktieägare genom aktivt arbete med verksamhetsutveckling och 

kapitalförsörjning i tillväxtföretag.  

8. Affärsidé 

 Centrecourt investerar i och arbetar med tidiga tillväxtföretag i expansionsfasen där företagen 

uppfyller Centrecourts kriterier på tillväxtpotential. I uppdragen genererar Centrecourt intäkter 

genom kvalificerade konsultinsatser, kapitalanskaffning och direktinvesteringar.  (se nedan, CC 

Invest). 

9. Strategi 

För att nå visionen och uppsatta mål används följande strategi: 

• Tydliga överenskommelser och gemensamma mål för det management team som har startat 
nysatsningen 

• Tydlig nystart och ompositionering som kommuniceras med aktieägare och övrigt nätverk 
• CC Invest startas så snart som möjligt med Centrecourt som delägare 
• Nätverket kring Centrecourt byggs ut och vårdas omsorgsfullt 
• Ett antal ”kanaler” öppnas för att få ett starkt tillflöde av intressanta tillväxtföretag 
• Ett högt tempo hålls för att tidigt genomföra investeringar och engagemang i nya 

tillväxtföretag 
• En långsiktig kommunikationsplan utarbetas och följs noga 

 

Bland de företag som är i take-off situation finns ett antal med speciella egenskaper som är särskilt 

intressanta att vidareutveckla, och där möjligheterna att snabbt få till stånd värdetillväxt är stora. 
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Centrecourt kommer därför i en nysatsning att gå in med kompetens och vid behov externt kapital i 

företag som har lagt en viss grund, men har begränsningar för sin tillväxt enligt nedan: 

Begränsningar för tillväxt som Centrecourt kan lösa: 

 

• Behov av externt kapital. 
• Tillväxten har stannat av beroende på någon eller några av följande faktorer: företaget är 

teknikstyrt och därmed inte marknadsorienterat, outvecklad affärsmodell, finansiella 
problem, ägartvist, ledningsproblem.  

• Tillväxten är stark men ägarna/ledningen ser själva att de inte har erfarenheter/ 
kompetens/kapital själva att bygga företaget vidare.   

• Omvärldsfaktorer, som konjunkturnedgång, ändringar av finansiella regelverk etc. har 
drabbat en i övrigt sund affärsverksamhet 

 

Positiva faktorer/grund som Centrecourt kan bygga vidare på: 

 

• Omsättningen överstiger 10 Mkr men är oftast inte högre än 100 Mkr 
• Den tekniska risken är i stort sett borta, befintliga ägare har burit denna investering. 
• Affärsidén i sig är stark 
• Produkten/tjänsten är etablerad på marknaden  
• Marknadsanalyser visar att det även framåt finns en högst trolig efterfrågan gällande 

bolagets produkter/tjänster 
 

Genom en tydlig process för bedömning av kandidater för Centrecourts engagemang, och en steg-

för- steg metod för arbetet med att öka värdetillväxten i de företag som bolaget går in, ska tiden 

fram till realisering av innehav, och ökningen av värdet, hållas inom korta tidsramar. Upplägget med 

kvalificerade konsultinsatser från CC i de företag bolaget går in i, och möjligheter till ägande genom 

CC Invest kan skapa en snabb värdetillväxt i Centrecourt AB. 

10.  Marknadsförutsättningar 

I Sverige startas årligen ett stort antal företag som bygger på nya innovationer och/eller nya 

affärsidéer eller vidareutveckling av tidigare innovationer och affärsidéer. 

Omfattande resurser i form av personella insatser och kapital satsas i dessa företag för att få de att 

komma igång och växa. Ofta tar start-up skedet lång tid och många svårigheter dyker upp på vägen. 

Ett fåtal av företagen växer snabbt och stabilt. 

Centrecourts nya team har löpande kontakter med revisionsbyråer, rekonstruktionsaktörer, 

finansbolag mm, och har fått tydliga indikationer på att marknaden efterfrågar den typ av tjänst som 

nu byggs upp i bolaget. Teamet har också var för sig ett omfattande nätverk av företag där 

bedömningen är att Centrecourts unika kompetens och tjänster snabbt kan leda till uppdrag.  

CC har som en följd av ovanstående nu kontrakterat nya uppdrag som är under genomförande. 
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11.  Unika Koncept och Försprång 

Centrecourts team bedömer att bolagets nya koncept är unikt:  

1. Bolaget har hittat en nisch som ligger mellan de riskkapitalbolag som går in i sådd/start-up-

företag, och mer konventionella investerare (stora riskkapitalbolag, Investmentbolag etc) 

som letar efter större och mer etablerade företag 

2. Konceptet med att både kunna investera egen kompetens (via Centrecourt AB) och kapital 

(via CC Invest) är också unikt. Bolaget tillförs denna väg dels konsultintäkter/kassaflöde och 

dels objekt för CC Invest 

3. Själva processen och arbetsmetoden för att sålla fram, välja och utveckla de företag 

Centrecourt går in i baseras på bolagets långa erfarenhet och vässade koncept. Detta, 

tillsammans med ovan beskrivna punkter, ger bolaget försprång på marknaden 

 

12.  Affärsmodell och verksamhetsområden 

Centrecourts nya affärsmodell bygger på: 

• Management Fee: Management av externa investerares kapital som investeras i tidiga 

tillväxtföretag. Investerarnas kapital placeras i en ”fond”, CC Invest. För arbetet med att finna 

lämpliga företag, utvärdera, förhandla, avtala, aktivt följa, och realisera innehav erhåller 

Centrecourt en årlig ”management fee” ur ”fonden”  

• Avkastning på investeringar: Ett delägande i CC Invest skall ge avkastning på samma villkor 

som externa investerare i CC Invest 

• Konsultarvoden: Från de företag som Centrecourt och CC Invest engagerar sig i. De företag 

som Centrecourt och CC Invest väljer att engagera sig i behöver Centrecourt insatser. Då blir 

konsultarvoden en kontrakterad och säker del av Centrecourts intäkter 

• Arvoden för kapitalanskaffning: Utgår från ovan nämnda företag då en del av dessa behöver 

ytterligare kapitaltillskott utöver det som CC Invest investerat  

 

13.  Övergripande mål 

Centrecourt skall om 3 år: 

• Visa en vinstmarginal avseende arvoden som överstiger 25 % 
• Förvalta minst 100 Mkr 
• Ha startat CC Invest II  
• Ha gjort realisationsvinster i minst fyra av innehaven 
• Vara noterat på ”större” lista 

  

Centrecourt skall 2010: 

• Visa en vinst om minst 10 % på den del som rör arvoden 
• Skall under året ha etablerat och kapitaliserat CC Invest 
• Skall genom CC Invest ha gjort minst två investeringar och konsultarrangemang 
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14.  CC Invest 

Centrecourt bildar CC Invest som bjuder in olika typer av investerare att satsa kapital i denna ”fond”. 

CC Invest investerar i två typer av företag: 

1. Take-off  företag 
Med Take-off företag menas företag som har en omsättning på 10-100 Mkr men som inte 

växer i önskad takt beroende på att företaget inte är tillräckligt marknadsorienterat (ofta 

teknikstyrt), är svagt finansierat, har oklara ägarförhållanden etc.  

Ett Take-off företag kan också vara ett företag som växer snabbt men där ägare/ledning har 

identifierat att företaget behöver tillskott av kompetens och kapital för att kunna ta nästa 

stora steg.  

2. Renoveringsföretag 
Med Renoveringsföretag menas företag som omsätter 10-100 Mkr men som hamnat i 

problem som likviditetskris, ägartvister etc. 

Den juridiska formen och villkoren för investerarna respektive Centrecourt i CC Invest förhandlas 

fram i samband med starten av CC Invest. 

15.  Kapitalanvändning 

Det kapital som tillförs genom emissionen skall användas för att skapa resurser för nysatsningen i 

Centrecourt som bland annat innebär marknadsföring av Centrecourts tjänster samt för att 

möjliggöra starten av CC Invest (marknadsföring, juridisk genomarbetning och kapitalanskaffning). En 

del av kapitalet kan komma att användas för följdinvesteringar i befintliga innehav. 

16.  Handlingsplan 

Under 2010 innebär planen bla följande: 

• Utarbetande av den nya affärsmodellen  Klart 

• Rekrytering av ett nytt management team  Klart 

• Årsstämmans beslut om nyemission  Klart 

• Start av konsultuppdrag som kan leda till investeringar Har startat 

• Aktivare insatser i Centrecourts tidigare innehav  Har startat  

• Etablering av CC Invest   Beräknas klart kvartal 3 

 

 

17.  Ekonomisk Utveckling 

Nyckeltal 2009 2008 2007 
Nettoomsättning 1 130 771 1 130 
Resultat ef finansiella poster - 3 066 - 9 274 106 
Balansomslutning 4 444 5 727 16 366 
Soliditet (%) (*) 44,9 88,4 87,6 
(*) Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen. 
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För övrig ekonomisk information hänvisas till bolagets årsredovisning för 2009 som finns att hämta 

på bolagets hemsida www.centrecourt.se . Vid värderingen bör även bolagets latenta övervärden i 

skattemässiga underskottsavdrag, know-how samt potentiell värdeökning i innehaven beaktas. Se 

även ovan under rubriken ”Inbjudan att teckna aktier”. 

 

18. Organisation, ledning

 

Thomas Flinck, VD & Partner: Civilekonom. Entreprenör som har startat och drivit ett antal  företag. 

Grundare av Centrecourt. Tidigare bakgrund inom Ericsson och AGA och ett antal VD uppdrag. Har 

idag styrelseuppdrag i noterade och onoterade bolag  

Magnus Sederholm, Partner: Läkare med forskarbakgrund, har arbetat som VD inom sjukvård och 

medicinteknisk industri sedan 80-talet, samt verkat som konsult till ett 50-tal större bolag och 

organisationer med inriktning målbildstyrd kommunikation, varumärke, positionering och 

affärsnätverk. Har också medverkat i media med uppmärksammade artiklar i DN och SvD. 

Mats Jakobsson, Partner: Civilekonom. Har under senare tid arbetat som konsult med organisations- 

och ekonomiuppdrag. Tidigare mångårig erfarenhet som revisor, controller och konsult inom olika 

branscher och företag, både stora t ex SAS och KPMG samt mindre t ex Victor Micronic. Under 90-

talet ekonomidirektör och affärsområdeschef inom Dell Computer. Medverkade från starten 1990 i 

att bygga Dell Norden till ett miljardföretag. Därefter vice VD i det då börsnoterade 

datatillbehörsföretaget PC Express. Medverkade i olika kapitalanskaffningar, expansion utanför 

Sverige samt införandet av nya internetbaserade logistiklösningar.  

Pelle Norberg, Partner: Ekonomi och juridikstudier i Lund och Linköping samt på EMI. 20 års 

erfarenhet från olika ledande positioner såsom VD, Marknad-/ och Försäljningschef i stora 

internationella bolag, i små och medelstora bolag samt som entreprenör i egna bolag. 8 års 

erfarenhet som managementkonsult inom Kreab Gavin Anderson.  

 

Centrecourt AB
Thomas Flinck,VD & Partner

Magnus Sederholm, Partner

Mats Jakobsson, Partner

Pelle Norberg, Partner

Befintliga innehav
(se specifikation nedan)

Centrecourt & Partners AB
(se specifikation nedan)

CC Invest 1
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19. Organisation, styrelse 

Sven Monthan: Ordförande. Ekonom. Har tidigare varit verksam inom bank och finans, bl.a. som chef 

för Östgötabankens fond- och notariatverksamhet, VD Maxator AB, Adepten Fondförvaltning AB 

samt Carnegie/Sveabankens aktiefond.  

Peter Sjögren: Ledamot. Advokat, Partner i Advokatfirman Delphi & Co. Specialiserad på 

finansierings- förvärs- och skattefrågor. Innehar en rad styrelseuppdrag, varav flera är 

entreprenörsledda. 

Thomas Flinck: Se ovan 

Mats Jakobsson: Se ovan 

20. Befintliga innehav 

Nedan specificeras Centrecourts innehav  enligt tidigare inriktning. Dessa bolag var vid 

investeringstillfället ”start-up”-bolag, och har idag nått ”take-off” nivån. 

Specifikation andelar i projektbolag Antal Kapitalandel Anskaffningsvärde tkr 
Media Card i Stockholm AB 322 11,34 % 1754 
Inner Sweden Holding AB 79 017 25,46 % 9575 
Newfour AB* 75 7,50 % 750 
Prolight Diagnostics AB 78 511 0,52 % 35 
Centrecourt & Partners AB** 967 34,10 % 669 
NGM Holding AB 400  3 
Direkt2Internet AB 800  9 
Anskaffningsvärde   12 795 
Avsättning värderegleringsreserv   -10 099 
Bokfört värde   2 696 

 
 

* Newfour AB har ägande i Antal Kapitalandel 
CellaVision AB 85 046 0,40 % 
Doxa AB 113 300 0,40 % 
Svanova Biotech AB 12 419 6,90 % 
Prolight Diagnostics AB 1 009 560 6,70 % 
  
  

**CC & Partners AB har ägande i: Antal Kapitalandel 
Hemverket AB 50 223 13,06 % 
Musitag AB 1 289 743 10,65 % 
 

En beskrivning av innehaven finns på Centrecourts hemsida www.centrecourt.se där också länkar till 

respektive bolags hemsidor finns angivna. 
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21. Ägarstruktur och Aktiekapitalets utveckling 

Ägarstruktur Antal aktier Andel 
Thomas Flinck 5 632 507 25,85% 

Hans Harvig  2 844 433 13,05% 

UtvecklingsPartner AB 1 306 507 6,00% 

SEB Privat Bank Luxemburg 860 000 3,95% 

Investment AB Spiltan 702 081 3,22% 

Marknadsanpassning S-E Ahlstedt AB 665 635 3,05% 
Peter Sjögren advokat AB 600 000 2,75% 

Nelly Strömberg 600 000 2,75% 

Capmate AB 594 458 2,73% 

Canango Technology Management AB 495 000 2,27% 

Pames AB 400 000 1,84% 

Well Off AB 400 000 1,84% 

Laque AB 338 903 1,56% 

Mats Jakobsson 250 000 1,15% 

Sven Skarendahl 250 000 1,15% 

Tomas Gahn 243 744 1,12% 

Övriga 5 608 317 25,74% 
Totalt 21 791 585 100,00% 

 
Aktiekapitalets utveckling före och efter nyemissionen 
 
Tidpunkt Händelse Förändring antal 

aktier 
Totalt antal 

aktie 
Förändring 

aktiekapital, kr 
Totalt aktie-

kapital, kr 

Okt-97 Bildande 1.000 1.000 100.000 100.000 

Apr-98 Apportemission 1.000 2.000 100.000 200.000 

Apr-98  Split 198.000 200.000 - 200.000 

Juli-98  Nyemission 50.000 250.000 50.000 250.000 

Okt-98 Fondemission 4.750.000 5.000.000 4.750.000 5.000.000 

Jan-99  Nyemission 500.000 5.500.000 500.000 5.500.000 

Feb-99  Nyemission 60.000 5.560.000 60.000 5.560.000 

Juni-00 Nyemission 1.250.000 6.810.000 1.250.000 6.810.000 

Okt-00  Nyemission 1.500.000 8.310.000 1.500.000 8.310.000 

Feb-03 Nyemission 7.481.585 15.791.585 7.481.585 15.791.585 

Dec-03  Nyemission 3.000.000 18.791.585 3.000.000 18.791.585 

Maj-04  Minskning - 18.791.585 -16.912.426,5 1.879.158,50 

Dec-05  Nyemission 3.000.000 21.791.585 300.000 2.179.158,50 

Juni-10  Nyemission* Högst 25.000.000 46.791.585 2.500.000 4.679.158,50 

Mars -13 Inlösen 

teckningsoptioner** 
Högst 4.444.444 

 

51.236.029 

 

444.444,40 

 

5.123.602,90 

  

* ) Under förutsättning att förestående emission fulltecknas. Emissionen är garanterad till 52 %. 

**) Under förutsättning att förestående emission fulltecknas. Teckningskursen (priset) för optionerna är 0,7 öre. Teckningstiden 

är densamma som under villkoren ovan. Teckningskursen för aktierna (lösenpriset) är 0,20 kr. Lösen kan ske under första 

kvartalet 2013. Teckningsoptionerna kan endast tecknas av garanter till emissionen enligt villkor som framgår ovan av detta 

memorandum.  


