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Definitioner
Bolaget, Enjoy eller Enjoy Group
Enjoy Group AB (publ) orgnr: 556653-2924 om inget annat framgår av sammanhanget

Patenterade produkter och begrepp
SwingOut:  Kylskåpshyllor som vid påfyllning dras ut ur kylen, snurras 180 grader,
   fylls på bakifrån, snurras tillbaka 180 grader samt skjuts tillbaka in i kylen. 
SwingOut Ambient: Hyllor för livsmedelshandeln som öppnas som en dörr och fylls på bakifrån.
RotoShelf:  Kylskåpshyllor som roteras inne i kylen och fylls på bakifrån.
Torra varor:  Varor som är placerade på ”normala” butikshyllor. Kaffe, barnmat och hygienvaror
   är exempel på torra varor där SwingOut Ambient är fördelaktig för butiken.

Huvudägare  
Telab Invest AB, Jour Invest AB, John Andersen, Jan-Martin Rasmussen och Loxysoft AB.

Erbjudandet
Föreliggande emission som närmare beskrivs i detta prospekt.

Finansinspektionens godkännande
Prospektet har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i lagen (1991:980) om 
handel med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte någon garanti från Finansinspektionens 
sida att sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller fullständiga. 

Spridning av prospektet
Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering 
eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Prospektet för inte distribueras i Amerikas 
Förenta Stater, Kanada eller något annat land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärder 
enligt ovan eller strider mot regler i ett sådant land. 
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Sammanfattning
Följande sammanfattning skall ses som en introduktion till prospektet och innehåller inte 
nödvändigtvis all information för ett investeringsbeslut, varför varje investeringsbeslut skall baseras 
på prospektet i dess helhet. Den som eventuellt väcker talan vid domstol i anledning av prospektet 
kan bli skyldig att svara för kostnader för översättning av prospektet. Civilrättsligt ansvar kan 
endast åläggas styrelsen, vilka upprättat sammanfattningen, om denna är vilseledande, felaktig 
eller oförenlig med övriga delar av prospektet. 

Erbjudandet
Föreliggande emission som närmare beskrivs i detta prospekt.

Finansinspektionens godkännande
Prospektet har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 
lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen innebär 
inte någon garanti från Finansinspektionens sida att sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller 
fullständiga.

Bakgrund och motiv
Försäljningen av RotoShelf i kylskåp har tagit fart och under våren 2008 har Enjoy fortsatt 
utvecklingen av Bolagets patenterade butiksinredning, SwingOut Ambient. Enjoy har tagit flera 
kontrakt med större kunder, utskick av kylskåp med Rotoshelf har inletts och Bolaget säljer nu 
sina egentillverkade kylskåp i flera länder i världen. Trots detta är Enjoy fortfarande i startgroparna 
och Bolaget är nu i behov av ett kapitaltillskott för att kunna uppnå ytterligare framgångar. 
Emissionslikviden är avsedd att: 
	 •	bekosta	utvecklingen	av	nya	och	befintliga	produkter,
	 •	skapa	möjlighet	till	en	internationellt	riktad	marknadsföring,
	 •	återbetala	lån	från	Bolagets	samarbetspartner	Klimasan.

Verksamhet och affärsidé
Enjoy är en svensk/norsk koncern specialiserad på design, utveckling och tillverkning av kylskåp 
med varumärkesdekor till butiker och restauranger samt hyllösningar och butiksinredningar för 
dagligvaruhandel. Bolaget har snabbt etablerat sig som en ledande leverantör av produkter som 
ger en bättre exponering och enklare hantering av torra och kylda varor i butiken. Genom att ersätta 
de traditionella hyllorna med Enjoys patenterade SwingOut och SwingOut Roto:
	 •	minskar	tiden	för	inplockning	av	varor	med	upp	till	80	%,
	 •	minskar	svinnet	i	butiken,
	 •	ökar	försäljningen.

Risker
Det är av avgörande betydelse att läsaren av detta prospekt tar sig tid att, förutom granskning 
av hela prospektet, beakta de risker som finns beskrivna under avsnittet ”Riskfaktorer” innan ett 
investeringsbeslut fattas. Detta för att läsaren inte skall förbise en noggrann analys av de risker som 
beskrivs i detta prospekt. Riskerna är inte beskrivna i prioritetsordning och gör inte heller anspråk 
på att vara heltäckande. 

De risker som beskrivs i detta dokument är:
Verksamhets- och branschrelaterade risker
	 •	Kort	verksamhetshistorik
	 •	Begränsade	resurser
	 •	Beroende	av	nyckelpersoner
	 •	Intjäningsförmåga	och	framtida	kapitalbehov
	 •	Produkter
	 •	Marknad
	 •	Patent
  Samarbetsavtal med Klimasan
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 Valutarisker
Kreditrisker
 
Riskfaktorer relaterade till aktien
•	Aktiens	likviditet
•	Kursfall	på	aktiemarknaden
•	Utebliven	utdelning
•	Finansiella	risker

Bolagets hemvist och juridiska form
Styrelsen har sitt säte i Bräcke kommun. Adress till Bolagets huvudkontor är: Enjoy Group AB,Box 
177, 840 60 Bräcke. Gällande lagstiftning är aktiebolagslagen och Bolagets juridiska form är 
aktiebolag. Emittenten registrerades 2003-12-23. Bolaget är ett publikt aktiebolag.

Styrelse och ledande befattningshavare i Enjoy Group AB (publ)
Styrelsen
Bengt-Göran Persson  Styrelseordförande
Jan-Martin Rasmussen Styrelseledamot
Håkan Sjölander   Styrelseledamot 
Tobias Sjölander  Styrelseledamot
John Andersen  Styrelsesuppleant

Ledande befattningshavare
Håkan Sjölander  VD/ Koncernchef 
 
Revisor
Jens Edlund   Auktoriserad revisor, medlem av FAR SRS sedan 1998.
Deloitte AB

Bolagsstruktur
Enjoy	Group	AB	(publ)	äger	till	100	%	dotterbolagen	Enjoy	Sales	AB	i	Sverige	och	Enjoy	Sales	A/S	i	
Norge.	Det	norska	bolaget	äger	till	52	%	dotterbolaget	Enjoy	Design	A/S	i	Norge.

Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolagen som finns i Bräcke, Sverige, samt i Sarpsborg 
och Fredrikstad, Norge. 

Huvudägarnas deltagande i emissionen
Då Bolaget bedömer att en större spridning av ägandet i Bolaget skulle gynna intresset för 
dess aktie har huvudägarna (ej Loxysoft AB) överenskommit att utnyttja sina teckningsrätter 
endast i begränsad omfattning för att i stället erbjuda allmänheten att teckna aktier vid sidan av 
företrädesrätten. 

Teckningsförbindelse
Håkan Sjölander och Tobias Sjölander har den 27 juni 2008 förbundit sig att tillsammans, via 
bolaget Loxysoft AB (där man är delägare via familjebolag) teckna aktier för cirka 750 000 kronor i 
detta Erbjudande. Återstående teckningsrätter erbjuds allmänheten för teckning av aktier vid sidan 
av företrädesrätten.  
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Emissionsbeslut 
Styrelsen i Enjoy Group AB har med stöd av bemyndigande från årsstämma den 30 juni 2008  
beslutat att genomföra en företrädesemission om högst 4 000 000 aktier av serie B. Vid fulltecknad 
emission ökas aktiekapitalet med högst 400 000 kronor. 

Erbjudande
Erbjudandet innebär att den som på avstämningsdagen den 2 september 2008 är aktieägare 
i Enjoy Group AB för varje innehavd aktie erhåller en (1) teckningsrätt. Det krävs två (2) 
teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie i företrädesemissionen. 

Emissionskostnader
De totala kostnaderna för emissionen beräknas uppgå till 1 500 000 kronor. 

Erbjudandet i sammandrag
Företrädesrätt   En (1) innehavd aktie ger en (1) teckningsrätt
    Det krävs två (2) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie
Avstämningsdag  2 september 2008
Emissionsbelopp  Högst 20 000 000 kronor
Kurs    5,00 kronor 
Kvotvärde   0,10 kronor
Antal emitterade aktier 4 000 000 aktier av serie B
Teckningstid   8 september – 3 oktober 2008
Handelsplats   AktieTorget
ISIN-kod   SE0002039222
Handelsbeteckning  ENJO B
Handelspost   500 aktier

Emissionskostnader och utspädning
Bolagets emissionskostnader beräknas uppgå till 1 500 000 kronor. De aktier som inbjudan avser 
kommer att representera 30,8 procent av rösterna och 33,3 procent av kapitalet. 

Koncernresultaträkningar i sammandrag
(Belopp i SEK)  2008  2007  2007  2006  2005
   jan-juni  jan-juni  helår  helår  helår
Nettoomsättning  21 366 014 13 119 243 23 280 831 30 102 340 21 558 548
Rörelseresultat  -747 925  -551 023  -10 096 468 301700        472 407
Årets/periodens resultat -3 244 377 -3 607 343 -11 853 756 -682 836  -22 610
       

       

Koncernbalansräkningar i sammandrag    
(Belopp i SEK)  2008  2007  2007  2006  2005
   Jan-juni  Jan-juni  Helår  Helår  Helår
Anläggningstillgångar 11 491 071 11 025 360 11 718 167 8 863 022 5 442 605
Omsättningstillgångar 27 984 031 31 995 305 16 798 305 19 609 966 12 332 249
Eget kapital  2 399 612 14 734 172 5 526 212 3 157 939 1 946 794
Minoritetsintressen 435 051  391 306  340 205  177 036  0
Skulder   36 640 439 27 895 187 22 650 055 25 138 013 15 689 007
       



6

Kassaflödesanalys i sammandrag       
(Belopp i SEK)    
      2007  2006 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  - 4 521 288 -1 054 764     
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -5 649 720 -4 847 786    
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  9 579 177 6 472 727   
Förändring av likvida medel   -591 831  570 177     
   
Likvida medel vid periodens början   859 103  288 926    

Likvida medel vid periodens slut   267 272  859 103    
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Riskfaktorer
Allt företagande och investeringar på aktiemarknaden är förenat med risktagande och i detta 
fall utgör inte aktieägande i Enjoy Group AB (publ) något undantag. Förutom risker kopplade 
till aktiemarknaden finns även risker kopplade till Bolaget och dess verksamhet. I det följande 
beskrivs ett antal riskfaktorer som bör tas i beaktande. Framställningen gör inte anspråk på att 
vara fullständig. Riskfaktorerna är inte heller rangordnade efter betydelse. Den som överväger att 
investera i Bolaget bör därför göra en utvärdering av all information i prospektet tillsammans med 
en allmän omvärldsbedömning. 

Verksamhets- och branschrelaterade risker
 
Kort verksamhetshistorik
Enjoy har i sin nuvarande bolagsform en relativt kort verksamhetshistorik att falla tillbaka på. 
Styrelsen och ledningen har dock lång erfarenhet av att leda och driva bolag inom samma 
verksamhetsområde.

Begränsade resurser
Enjoy är trots allt ett litet bolag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och 
kapital. För genomförandet av Bolagets strategi är det av vikt att dessa resurser disponeras på ett 
för Bolaget optimalt sätt. Det finns risk att Bolaget kan misslyckas med att kanalisera sina resurser 
och därmed drabbas av finansiella och verksamhetsrelaterade problem. 

Beroende av nyckelpersoner
Enjoy baserar sin framgång på ett fåtal personers kunskap, erfarenhet och kreativitet. Om dessa 
personer skulle lämna Bolaget skulle detta kunna ha en negativ effekt på Bolagets utveckling. Enjoy 
är även i framtiden beroende av att kunna finna kvalificerade medarbetare. 

Intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov
Det kan inte med säkerhet sägas att Bolaget blir vinstgivande i den omfattning som beskrivs i 
detta prospekt. Det kan även hända att det tar längre tid än beräknat innan Bolaget når ett positivt 
kassaflöde. Det kan inte uteslutas att Enjoy i framtiden kan komma att söka nytt externt kapital och 
det finns inga garantier för att det i så fall kan anskaffas på för aktieägarna fördelaktiga villkor. Ett 
misslyckande i att generera vinster i tillräcklig omfattning kan påverka Bolagets marknadsvärde. 

Produkter
Enjoys huvudprodukter, kylskåp med varumärkesdekor och butiksinredningar med SwingOut-
system,	skall	nu	lanseras	på	nya	marknader	i	Europa	och	USA.	Det	finns	inga	garantier	för	att	
lanseringarna når upp till ledningens förväntan. Det kan även hända att konkurrenter tar fram 
produkter som får en större framgång på marknaden. 

Marknad
Den marknad som Enjoy vänder sig till domineras av ett fåtal mycket stora aktörer. För att nå 
framgång utifrån vad som presenteras i prospektet krävs att Bolagets produkter blir godkända av de 
multinationella företag som utgör en stor del av Bolagets potentiella kunder. 

Patent
Bolagets patent är en bärande del i företaget och för att kunna tjäna de stora pengarna så är 
patenten grunden. Däremot kan Bolaget överleva även om patenten av någon anledning som vi 
inte har någon aning om i dagsläget inte är så bra som Styrelsen i Enjoy bedömer dem vara. Viktigt 
i sammanhanget är att ingen har gjort några som helst patent intrång i Bolagets patent trots att 
flera av patenten har varit kända under flera år, av den anledningen är Styrelsens bedömning att 
patenten är hållbara.
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Samarbetsavtal Klimasan
Bolagets avtal med Klimasan bygger på ett ömsesidigt samarbete där en vinn/vinn situation 
föreligger. Om avtalet till fullo skulle upphöra kan det komma att påverka Bolagets omsättning fram 
till dess att ny samarbetspartner kan bli aktuell.

Valutarisker
Eftersom Bolaget har en relativt stor andel av försäljningen utomlands samt upphandlar varor i 
utlandet, är Bolaget exponerat mot risker i samband med valutaförändringar. Riskerna utgörs av 
omräkning av valuta vid inköps- och försäljningstransaktioner. Vid större enskilda affärer kan behov 
finnas av kurssäkring. 

Kreditrisker
Kreditriskerna hos kunderna varierar. Hos de industriella kunderna är de låga och hos 
distributörerna relativt höga. Höga kreditrisker hanteras genom begränsade kreditbelopp och i vissa 
fall genom begäran om förskottsbetalning eller bankgaranti. 



9

Riskfaktorer relaterade till aktien

Aktiens likviditet
Det kan inte uteslutas att Bolagets aktie, i likhet med aktier i många andra mindre bolag, 
under perioder handlas endast i begränsad utsträckning. En illikvid aktie kan medföra stora 
kurssvängningar och komma att handlas till kurser som väsentligt avviker från den aktiekurs som 
anges i detta Erbjudande.

Kursfall på aktiemarknaden
Bolagets aktiekurs kan i framtiden komma att fluktuera bland annat beroende på resultat, 
konjunkturförändringar och marknadens intresse för Bolagets aktie.  Det finns inga garantier för att 
aktiekursen inte kommer att sjunka. En lägre aktiekurs kan också medföra att kapitalanskaffning 
genom ytterligare nyemission försvåras.

Utebliven utdelning
Tidpunkten för och storleken på eventuella framtida utdelningar föreslås av styrelsen. I 
övervägande om framtida utdelning kommer styrelsen för Enjoy att väga in flera faktorer, bland 
annat verksamhetens utveckling, rörelseresultat och finansiella ställning, aktuellt och förväntat 
likviditetsbehov samt expansionsplaner. Så länge ingen utdelning lämnas måste eventuell 
avkastning på investeringen genereras genom höjning av aktiekursen. 

Finansiella risker
Bolaget utsätts genom sin verksamhet för finansiella risker, såsom marknadsrisk (inklusive 
valutarisk, ränterisk och prisrisk), kreditrisk och likviditetsrisk. Bolagets övergripande 
riskhanteringspolicy är att eftersträva minimala ogynnsamma effekter på finansiellt resultat och 
finansiell ställning. 

Inbjudan, bakgrund och motiv

Inbjudan till teckning av aktier i Enjoy Group AB (publ)
Styrelsen i Enjoy Group AB (publ) har med stöd av bemyndigande från årsstämma den 30 
juni 2008 beslutat att genomföra en företrädesemission om högst 4 000 000 aktier av serie B. 
Fulltecknad emission tillför Bolaget högst 20 000 000 kronor före avdrag för emissionskostnader, 
vilka beräknas uppgå till högst 1 500 000 kronor.

Härmed inbjuds ni till att, i enlighet med villkoren i detta prospekt, teckna aktier i Enjoy Group AB 
(publ) till en kurs om 5,00 kronor per B-aktie. Vid fulltecknad nyemission kommer aktiekapitalet att 
öka med högst 400 000 kronor, från 800 000 kronor till 1 200 000 kronor och antalet aktier kommer 
att öka med högst 4 000 000 aktier, från 8 000 000 aktier till 12 000 000 aktier.
 

Bakgrund och motiv
Att bygga upp ett kommersiellt kylskåps- och butiksinredningsföretag med världen som marknad är 
otroligt svårt, tar tid och kostar mycket pengar. För att lyckas fullt ut måste man ha:

	 •	en	företagsledning	med	internationell	kunskap,
	 •	egenutvecklade	produkter	som	håller	hög	kvalitet,	är	moderna	och	förhållandevis	
   billiga att  tillverka,
	 •	ett	väl	utbyggt	internationellt	återförsäljarnätverk,
	 •	utbildade	serviceföretag	i	de	länder	man	säljer	sina	produkter	i,
	 •	ackreditering	av	någon	av	de	större	köparna	på	marknaden	(Enjoy	fick	sina	produkter	
   godkända för försäljning till Pepsi-Cola under våren 2008 och Bolaget arbetar nu hårt på 
   att få samma godkännande hos Coca-Cola). 
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Försäljningen av RotoShelf i kylskåp har tagit fart och under våren har Enjoy fortsatt utvecklingen 
av SwingOut Ambient, som är Bolagets patenterade butiksinredning och där Enjoy har tagit 
kostnader för patent samt utvecklingskostnader. Bolaget har under senvintern 2007 och våren 2008 
tagit flera större kontrakt med ett flertal större kunder, utskick av kylskåp med RotoShelf har inletts 
och Bolaget säljer sina egentillverkade kylskåp i ett antal länder i världen. Men trots detta så är 
Enjoy bara i startgroparna och Bolaget är nu i behov av ytterligare kapital för fortsatta framgångar. 

Emissionslikviden är avsedd att användas till:
	 •	att	utveckla	nya	innovativa	produkter	som	skall	marknadsföra	Bolagets	patenterade	
   RotoShelf ytterligare,
	 •	att	marknadsföra	Bolagets	kylskåpsprodukter	i	hela	världen,
	 •	att	fortsätta	utveckla	Bolagets	patenterade	butiksinredning	SwingOut	Ambient,	
	 •	att	marknadsföra	SwingOut	Ambient	i	hela	världen.	Inledningsvis	åtgår	uppskattningsvis	
   cirka 1-2 miljoner kronor för prototyper till flera olika kunder, detta för att kunna konkurrera
   mot de etablerade butiksinredningsföretagen som i de allra flesta fallen omsätter många 
   hundratals miljoner kronor (Bolagets bedömning) 
	 •	att	återbetala	lånet	hos	Klimasan	vilket	uppgår	till	en	(1)	miljon	euro

Sammantaget bedömer Styrelsen att ovanstående insatser kommer att ge Bolaget goda 
förutsättningar att nå ett stabilt och positivt framtida kassaflöde. Det kan dock inte uteslutas att 
ytterligare kapitalbehov kan komma att uppstå.  

Styrelsens försäkran
Prospektet har upprättats av Styrelsen för Enjoy Group AB (publ) med anledning av förestående 
företrädesemission. Styrelsen är fullt ut ansvarig för prospektet och dess innehåll vilket baseras på 
information som tillhandahållits av Bolaget.
Koncernredovisning	är	ej	upprättad	i	2005	års	årsredovisning.	Under	2005	uppstod	
koncernförhållande  men då Bolaget inte enligt årsredovisningslagen uppföljde storlekskriterierna 
för upprättande av koncernredovisning har inte sådan upprättats.
I årsredovisningen för  2006 är koncernredovisning upprättad  och där har man tagit jämförande 
siffror för 2005.
I lämnad revisionsberättelse för 2005 framgår att årsredovisning och koncernredovisning har 
upprättas vilket är felaktigt.

Härmed försäkras att Styrelsen för Enjoy Group AB (publ) har vidtagit alla rimliga 
försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i prospektet, så vitt Styrelsen känner till, 
överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting har utelämnats som kan komma att 
påverka dess innebörd. 

Bräcke den 3 september 2008

Styrelsen för Enjoy Group AB (publ)

Tillgänglig information
Detta prospekt liksom årsredovisningar, revisionsberättelser samt bolagsordning kan beställas i 
pappersformat från Bolaget eller hämtas på Bolagets hemsida. Original av stiftelseurkund hålls 
tillgänglig på Bolagets kontor.
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VD har ordet

Nuvarande verksamhet inom Enjoy Group AB (publ) startade den 1 januari 2005, men vi 
huvudägare har alla varit verksamma inom branschen i många år. Vår optimism var därför stor när 
vi startade verksamheten. Redan från början hade vi som målsättning att bli en etablerad tillverkare 
och leverantör av kylskåp och hyllsystem i Europa. Tidigt undersöktes även möjligheterna att 
etablera	Bolaget	på	USA-marknaden,	där	vi	upplevde	att	våra	produkter	skulle	kunna	röna	en	stor	
framgång. En annan målsättning vi hade var att notera Bolaget inom tre år från starten.

Här är vi!
	 •	Enjoy	har	nu	ett	tiotal	egna	produkter,	där	flera	av	dem	är	så	unika	att	de	har	kunnat	
   patenteras.
	 •	Enjoy	har	skapat	ett	samarbete	med	det	turkiska	bolaget	Klimasan,	en	av	Europas	största
   tillverkare av kylskåp med varumärkesdekor. Tillsammans skall vi nu marknadsföra och 
   sälja de produkter bolaget har utvecklat. 
	 •	Enjoy	skall	fortsätta	att	utveckla	nya	produkter	som	skall	vara	skräddarsydda	för	Bolagets	
   patenterade SwingOut- och RotoShelfprodukter. Genom att tillsammans med Klimasan 
   göra gemensamma inköp av komponenter kommer vi att kunna pressa 
   tillverkningskostnaderna och därmed nå mer konkurrenskraftiga priser och högre 
   lönsamhet. 
	 •	Vi	har	tecknat	flera	olika	avtal	med	Klimasan	både	vad	gäller	försäljning	av	deras	produkter	
   på vår hemmamarknad och Klimasans försäljning av våra produkter på deras 
   hemmamarknader. Vi har tecknat avtal om att utveckla produkter såväl tillsammans 
   med, som åt Klimasan. Vi har också tecknat avtal med Klimasan som säkerställer 
   tillverkning och installation av våra RotoShelf på deras fabrik i Turkiet. 
	 •	Enjoy	har	under	de	tre	år	Bolaget	varit	verksamt	byggt	upp	ett	återförsäljarnät	
   i hela Europa. Genom våra försäljningskanaler har Enjoy sålt flera tusen kylskåp 
   sedan starten 2005. 
	 •	Vi	har	signerat	ett	femårigt	avtal	med	Pepsi-Cola	där	våra	produkter	nu	är	godkända	för
   försäljning i stora delar av världen med deras varumärken.
	 •	I	och	med	att	det	brasilianska	företaget	Metalfrio	köpte	71	procent	av	aktierna	
   i Klimasans moderbolag, ökade våra möjligheter ytterligare både med att lansera våra 
   egenutvecklade produkter. Vi fick även fler produkter att sälja på våra egna marknader.  

Bolagets patenterade SwingOut-vagnar för kylskåp har sålts i stora kvantiteter till flera 
världsledande aktörer, såsom Pepsi-Cola, Carlsberg samt till en av världens största 
läskedrycksföretag. Responsen från marknaden är ytterst positiv och Styrelsens bedömning är att 
vi nu har lagt grunden till stora försäljningsframgångar.

 

SwingOut
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Inom kylskåpsmarknaden har vi tagit fram en efterföljare till SwingOut – vår patenterade RotoShelf.  
I en sådan kan man rotera hyllorna och fylla på kylen utan att behöva dra ut hyllorna ur kylen. 
Produkten är unik och Styrelsen bedömer även här att världsmarknaden för RotoShelf är mycket 
omfattande. 

Kylskåp med inredning som fylls snabbare är unikt men trots det är Styrelsens bedömning att vår 
patenterade SwingOut Ambient har en ännu större försäljningspotential då detta hyllsystem passar 
för minst 50 procent av de produkter som säljs i en vanlig dagligvarubutik.

Hit skall vi!
Enjoys målsättning är att bli en etablerad leverantör av de produkter vi utvecklar, tillverkar och säljer.  
Bolaget är verksamt på en marknad som Styrelsen bedömer omsätter många miljarder per år. 
Med de unika produkter Bolaget har utvecklat och patenterat gör Enjoys Styrelse bedömningen att 
möjligheterna är synnerligen stora.  

Så här gör vi!
Enjoy har tecknat ett flertal fleråriga avtal med både stora och små öl- och läskleverantörer såväl 
inom som utanför Sverige. Avtalen omfattar leverans av både våra egenutvecklade produkter samt 
av Klimasans produkter med och utan RotoShelf-inredning.

Vi har tecknat avtal med butiksinredningsföretaget Elbe. Tillsammans med dem skall vi utveckla, 
tillverka och leverera vår patenterade butiksinredning SwingOut Ambient. 
 
Våra tre första år har bestått av utveckling, utveckling och åter utveckling där vi har lagt ner 
avsevärda resurser. När vi i maj 2007 listade Enjoy gick vi in i en ny fas där det är försäljning som 
gäller. För att klara detta har vi förstärkt vår organisation med ett antal nyckelpersoner inom flera 
områden. Följande personer har nu rekryterats:

1 maj 2007  Thor Öivind Johansen, marknads- och försäljningschef
1 augusti 2007 Annika Dottemar, ekonomichef
1 augusti 2007 Hans Hanses, inköpschef
1 januari 2008  Hans Hanses erhåller också tjänsten som VD i Enjoy Sales AB. 
   Han kommer tillsvidare att samköra dessa två tjänster.
Enjoys aktie
Min tro på Enjoys Styrelse, ledande befattningshavare, vår personal, vår marknadserfarenhet 
och våra patenterade produkter är mycket stor. Jag bedömer därför att vi, med det kapitaltillskott 
nyemissionen ger, kan fortsätta vår produktutveckling och marknadsföring enligt plan och 
därigenom skapa ett mycket lönsamt bolag. För att göra Bolaget än mer intressant ut ett 
ägarperspektiv har huvudägarna beslutat att vidta ett antal åtgärder:

	 •	Att	teckna	sina	andelar	endast	i	begränsad	omfattning	med	syfte	att	kunna	få	ett	antal	
   nya investerare och därmed öka intresset för aktien,
	 •	Att	när	möjlighet	ges		avyttra	cirka	10	procent	av	sitt	befintliga	aktieinnehav	(	utan	att	
   aktiekursen påverkas) och därefter tillföra dessa medel som ett ovillkorat aktieägartillskott 
   till Bolaget, vilket i praktiken innebär att de skänker den summan de erhåller för sin 
   aktieförsäljning till hela ägarkollektivet. 

Loxysoft AB (som ingår som en del i min och min son Tobias familjekoncern) har beslutat att teckna 
aktier	i	föreliggande	emission	för	motsvarande	750	000	kronor.	Utöver	dessa	750	000	kronor	så	
har Loxysoft AB under juli månad tecknat aktier i en riktad emission som även den beslutades om 
på årsstämman den 30 juni 2008.  Syftet med denna emission var att jämna ut antal aktier till 8 
miljoner. I den emissionen betalade Loxysoft AB cirka 250 000 kronor för 44 300 aktier, vilket ger en 
snittkurs på cirka 5,80 kronor. Loxysoft investerar således totalt cirka 1 000 000 kronor i Enjoy och 
vi gör denna investering för att vår tro på Bolaget är stor. 
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Välkommen att teckna aktier i ett spännande tillväxtbolag!

Håkan Sjölander, 
VD/Koncernchef 
Enjoy Group AB (publ)
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Villkor och anvisningar

Företrädesrätt till teckning 
Den som på avstämningsdagen den 2 september 2008 är aktieägare i Enjoy Group AB (publ) äger 
företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget. 

Teckningsrätter 
Aktieägare i Enjoy Group erhåller för varje (1) innehavd aktie serie A, eller serie B, en (1) 
teckningsrätt av serie B. Det krävs två (2) teckningsrätter serie B för att teckna en (1) ny aktie serie 
B. 

Teckningskurs 
Teckningskursen är 5,00 kronor per aktie serie B. Courtage utgår ej. 

Avstämningsdag 
Avstämningsdag hos VPC AB för rätt till deltagande i emissionen är den 2 september 2008. Sista 
dag för handel i Enjoy Groups aktie med rätt till deltagande i emissionen är den 28 augusti 2008. 
Första dag för handel i Enjoy Groups aktie utan rätt till deltagande i emissionen är den 29 augusti 
2008. 

Teckningstid 
Teckning av nya aktier skall ske under tiden från och med den 8 september 2008 till och med den 3 
oktober 2008.
Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. 
Efter teckningstiden kommer outnyttjade teckningsrätter, utan avisering från VPC, att bokas bort 
från aktieägarens VP-konto. 

Handel med teckningsrätter 
Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget från och med den 8 september 2008 till 
och med den 30 september 2008. 

Värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd handlägger förmedling av köp och försäljning av 
teckningsrätter. Den som önskar köpa eller sälja teckningsrätter skall därför vända sig till sin bank 
eller fondkommissionär. 

Teckningsrätter som ej utnyttjas för teckning i företrädesemissionen måste säljas senast den 30 
september 2008 eller användas för teckning av aktier senast den 3 oktober 2008 för att inte bli 
ogiltiga och förlora sitt värde. 

Emissionsredovisning och anmälningssedlar 

Direktregistrerade aktieägare 
De aktieägare, eller företrädare för aktieägare, som på ovan nämnda avstämningsdag 
är registrerade i den av VPC för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt 
emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi från VPC samt särskild anmälningssedel 
”ANMÄLAN 1” och en anmälningssedel avseende teckning med subsidiär företrädesrätt. 

Prospektet kommer att finnas tillgängligt på följande hemsidor:
www.enjoygroup.eu 
www.aktietorget.se
www.aqurat.se
www.fi.se
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I det fall prospektet önskas skickat i utskrivet format erhålls det från Bolaget på begäran.
Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet 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 Enjoy Group är förvaltarregistrerade hos bank eller annan 
förvaltare, erhåller varken emissionsredovisning, investerarmemorandum, särskild anmälningssedel 
eller anmälan avseende teckning med subsidiär företrädesrätt. Teckning och betalning skall då 
istället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. 

Teckning med stöd av företrädesrätt 
Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning senast 
den 3 oktober 2008. Teckning genom betalning skall göras antingen med den, med 
emissionsredovisningen utsända, förtryckta inbetalningsavin eller med den inbetalningsavi som är 
fogat till den särskilda anmälningssedeln ”ANMÄLAN 1” 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. 

2) Särskild anmälningssedel ”ANMÄLAN 1”
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 under rubriken Anmälan 1, uppge det antal aktier som denne tecknar sig för 
och på inbetalningsavin fylla i det belopp som skall inbetalas. 
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 AB på nedanstående 
telefonnummer. Ifylld anmälningssedel skall i samband med betalning skickas eller lämnas 
på nedanstående adress och vara Aqurat Fondkommisson tillhanda senast klockan 17.00 den 
3 oktober 2008. Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild anmälningssedel. I det fall 
fler än en (1) anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga 
anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende. Observera att teckning är bindande. 

Aqurat Fondkommission AB
Box 702
182 17 Danderyd
Tfn: 08-544 987 55
Fax: 08-544 987 59
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Teckning med subsidiär företrädesrätt 
För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med primär företrädesrätt skall Styrelsen, inom ramen 
för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier varvid dessa skall fördelas mellan 
de aktieägare som tecknat aktier utöver sin primära företrädesrätt (subsidiär företrädesrätt). Om 
inte de därvid erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, 
skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till de aktier de förut äger, och i den mån 
så inte kan ske, skall fördelningen ske genom lottning. I samband med teckning med subsidiär 
företrädesrätt kan aktieägare med ojämna aktieinnehav, ta tillfället i akt och teckna upp till närmsta 
hela handelspost.
Teckning med subsidiär företrädesrätt sker genom att skicka in anmälningssedel märkt ”Teckning 
med subsidiär företrädesrätt”, besked om tilldelning erhålls via utskickad avräkningsnota, där även 
betalningsinstruktion framgår.

Teckning utan företrädesrätt 
Privata och institutionella investerare erbjuds att teckna de aktier som inte tecknas under utövande 
av företrädesrätt genom teckningsrätter eller subsidiär företrädesrätt. Då Bolaget bedömer att en 
större spridning av ägandet av Bolaget skulle gynna intresset för dess aktie har huvudaktieägarna, 
överenskommit att avstå från teckning av en del av sina andelar i emissionen och i stället erbjuda 
allmänheten att teckna aktier vid sidan av företrädesrätten. Syftet är primärt att uppnå en större 
spridning av ägandet bland allmänheten för att på så sätt gynna en regelbunden och likvid handel 
med Enjoy Groups aktie. Teckning sker i poster om 500 B-aktier. I händelse av överteckning 
kommer Styrelsen att besluta om tilldelning, varvid Styrelsen kan fästa avseende vid tidpunkten 
för inkommen anmälningssedel. Tilldelningen kan dessutom helt eller delvis komma att ske genom 
slumpmässigt urval. Bolaget har ej fastställt en indikativ lägsta nivå för enskild tilldelning, vare sig 
för professionella eller ickeprofessionella investerare. Vid överteckning kan tilldelning komma att ske 
med ett lägre antal aktier än vad som angivits på anmälningssedlarna eller i vissa fall helt utebli. 
Intresseanmälan görs på ”Anmälningssedel för teckning utan företräde”,besked om tilldelning erhålls 
via utskickad avräkningsnota, där även betalningsinstruktion framgår.   

Lägst antal aktier som kan tecknas är en (1). Det finns ingen övre gräns för hur många aktier 
en anmälan kan avse. Inskickad anmälningssedel är bindande. I det fall fysisk/juridisk person 
inkommer med två anmälningssedlar kommer den senast inkomna teckningsanmälan att gälla.
Efter det att Styrelsen beslutat om tilldelning av överblivna teckningsrätter som kan tecknas utan 
företräde skickas avräkningsnotor ut till de som erhållit tilldelning. Detta beräknas ske den 7 oktober 
2008 med likviddag senast 14 oktober 2008.
Efter det att Aqurat Fondkommission  AB erhållit teckningslikviden bokas BTA in på tecknarens VP-
konto/depå.

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 VPC 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 aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. De nytecknade aktierna är bokförda 
som BTA på VP-kontot tills nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket. 
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Handel i BTA 
Handel i BTA B kommer att ske på AktieTorget från den 8 september 2008 till och med den dag 
emissionen har registrerats hos Bolagsverket.  

Leverans av aktier 
Så snart emissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet av oktober 2008, 
ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från VPC. 

Utdelning 
Alla aktier har lika rätt till utdelning. De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med 
innevarande verksamhetsåret. 
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Handel på AktieTorget 
Aktierna i Enjoy Group AB (publ) är upptagna till handel på AktieTorgets handelslista. 
Aktierna som emitteras i nyemissionen avses att tas upp till handel omedelbart efter registrering 
av nyemissionen. Information om när handeln i de nya aktierna inleds, kommer att lämnas via ett 
pressmeddelande innan handeln påbörjas. 
Handelsbeteckningen är ENJO B. Enjoy Group-aktiens ISIN-kod är SE0002039222. En 
handelspost uppgår till 500 B-aktier. 

Offentliggörande av utfallet i emissionen 
Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats, och senast omkring den 7 oktober 2008, 
kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av emissionen. Offentliggörandet kommer att ske genom 
pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolagets hemsida. 

Handel i aktien 
AktieTorget är ett värdepappersinstitut och har Finansinspektionens tillstånd att driva handel 
med värdepapper utifrån det regelverk som gäller för en MTF*. Genom avtal med NasdaqOMX 
(”Stockholmsbörsen”) använder AktieTorget fondbörsens handelssystem SAXESS. Det innebär 
att den som vill köpa och sälja aktier som är noterade på AktieTorget använder sin vanliga bank 
eller fondkommissionär. Aktiekursen från bolag på AktieTorget går att följa i realtid hos de flesta 
Internetmäklare och på hemsidor med finansiell information. Aktiekurserna finns även att följa på 
Text-TV och i dagstidningarna. 

*) Multilateral Trading Facility

Översättningskostnad
De	nya	reglerna	för	prospekt	möjliggör	spridning	av	prospektet	inom	hela	EU.	I	förekommande	fall	
kan den person som med anledning av detta prospekt väcker talan mot Bolaget bli tvungen att själv 
stå för översättningskostnad av prospektet. 

Aktiens prissättning
Styrelsen har beslutat att aktiekursen skall fastställas till 5,00 kronor per B-aktie. Vid fulltecknad 
nyemission, och räknat på emissionskursen, kommer Bolagets värde att uppgå till  60 000 000 
kronor. 

Emissionskostnader och utspädning
Bolagets emissionskostnader beräknas uppgå till 1 500 000 kronor. 
Antalet aktier kommer att öka från 8 000 000 till 12 000 000, innebärande en utspädning med  4 
000 000 aktier
De aktier som inbjudan avser kommer att representera 30,8 procent av rösterna och 33,3 procent 
av kapitalet. 
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Om Enjoy Group AB (publ)

Verksamhet och affärsidé
Enjoy Group AB är en koncern specialiserad på design, utveckling och tillverkning av kylskåp 
med varumärkesdekor samt unika butiksinredningar till restauranger och dagligvaruhandeln. 
Bolaget startade som utvecklare och försäljare av konventionella dryckeskylar, vilka köps och ägs 
av de stora dryckesproducenterna för utplacering hos deras kunder. Enjoy har i detta avseende 
specialiserat sig på öppna kylar som skall locka butikskunderna till impulsköp.

Bolaget identifierade tidigt ett problem med de kylar som har traditionella hyllor. Flaskorna eller 
burkarna som står ytterst måste alltid vara kalla och vid påfyllning, vilket i regel görs när kylen är 
halvfull, måste personalen därför först plocka ut de varor som finns i kylen för att kunna placera 
de okylda varorna längst in. Motsvarande problem uppkommer även vid påfyllning av hyllvaror 
med begränsad hållbarhet då man vill att kunderna ska ta de äldsta varorna först och dessa därför 
bör stå ytterst. Mot denna bakgrund har Bolaget utvecklat unika och patenterade hyllor för såväl 
kylvaror som torra varor med begränsad hållbarhet. Med Enjoys produkter kan man fylla på hyllorna 
bakifrån, vilket avsevärt reducerar påfyllningstiden samt ger en enklare hantering. Såvitt Bolaget 
känner till finns inga motsvarande produkter på marknaden eller är under utveckling hos någon 
konkurrent. 

Enjoy ser en mycket stor framtida potential i dessa produkter då de:
	 •	minskar	tiden	för	inplockning	av	varor	med	upp	till	80	procent,
	 •	minskar	svinnet	i	butiken,
	 •	ökar	försäljningen.

Enjoy startade med nuvarande huvudägare och nuvarande inriktning den 1 januari 2005. Bolaget 
har sålt kylskåpsprodukter sedan verksamheten startade medan försäljningen av hyllor för varor 
med begränsad hållbarhet ännu inte påbörjats.

Bakgrund
På världsmarknaden finns idag flera hundra tillverkare av kylskåp inom kommersiell kyla och de 
stora kunderna på marknaden, såsom Coca-Cola, Pepsi-Cola och Carlsberg med flera, strävar 
alla efter att minska antalet leverantörer. Anledningen är att man genom att samla stora delar av 
inköpen hos ett fåtal leverantörer får en bättre kostnadskontroll och lägre inköpspriser. Genom att 
enbart göra uppköp av kylar hos vissa utvalda leverantörer missar man dock nya innovationer, vilka 
många gånger kommer från de små uppstickarna som enbart kan slå sig in på marknaden genom 
att komma med unika produkter. 

Utifrån	ovanstående	förstod	Enjoy	att	Bolagets	möjlighet	att	bli	en	etablerad	och	respekterad	
part på marknaden endast kunde ske genom att erbjuda kunderna unika lösningar beträffande 
kylförvaring och butiksinredningar.  Redan från första dagen beslutades därför att varje unik idé 
skulle skyddas via patent eller mönsterskydd, det bestämdes också att det immateriella skyddet 
skulle vara världsomfattande och att detta endast fick frångås i undantagsfall. 

Samarbete med Klimasan
Under	våren	och	hösten	2007	tecknade	Enjoy	ett	samarbetsavtal	med	turkiska	Klimasan	som	är	en	
av Europas ledande tillverkare och leverantör av kylar. I samband med detta startades processen 
med att anpassa Klimasans kylskåpssortiment till RotoShelf. 
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Produktutveckling 
Utvecklingen	av	Bolagets	egna	produkter	under	varumärket	Enjoy	påbörjades	under	2004.	All	
produktutveckling sker på utvecklingsavdelningen i Sarpsborg, Norge, varefter produkterna 
framställs i Bräcke där Enjoy investerat i en modern produktionsanläggning för tillverkning av 
kylskåp. 

Enjoys ledstjärna vid utveckling av nya produkter är bilindustrin, som alltid jagat kostnader för 
att få ut så mycket som möjligt för varje satsad krona. När en ny bilmodell skall utvecklas så 
framställer biltillverkaren en så kallad grundplatta utifrån vilken ett flertal olika modeller kan byggas. 
Enjoys ledning bestämde sig redan i ett tidigt skede för att arbeta utifrån samma tillvägagångssätt. 
Därigenom kan Bolaget utveckla ett flertal olika modeller som passar kundernas olika behov 
samtidigt som utvecklings- och tillverkningskostnaderna kan hållas nere. 

Enjoys produkter skall vara:
	 •	unika
	 •	logistikvänliga	
	 •	produktionsvänliga	
	 •	energisnåla
	 •	miljövänliga	
	 •	av	hög	kvalitet
	 •	patenterade	eller	mönsterskyddade

Utifrån	dessa	kriterier	startade	Enjoy	sin	utveckling	av	kylskåp	och	butiksinredningar.

Tillverkning 
När en kylprodukt blivit en volymprodukt kan tillverkningen, om Bolaget finner det fördelaktigt 
att flyttas till Izmir i Turkiet där Bolaget har utvecklat ett nära samarbete inom produktutveckling, 
tillverkning och försäljning med kylskåpstillverkaren Klimasan. Klimasan är en av Europas största 
tillverkare av kylskåp med varumärkesdekor och glasdörrar. 

Genom samarbetet kommer Klimasan att tillverka och sälja de av Enjoy utvecklade kylprodukterna 
under eget varumärke. I ersättning erhåller Enjoy royalty från Klimasan baserad på antalet sålda 
enheter. 

Marknadsföring
Som en liten leverantör måste Enjoy utmärka sig genom att kunna presentera produkter som är 
unika i förhållande till de som redan finns på marknaden. Det har Bolaget också gjort genom sina 
patenterade SwingOut- och RotoShelf-lösningar för kylskåp och butikshyllor. Även om Bolagets 
produkter är patenterade betyder det inte att Enjoy kommer att vara ensamma på marknaden 
med smarta lösningar för att plocka in läsk i en kyl eller fylla en butikshylla. Det kommer alltid 
att finnas utrymme för nya smarta innovationer. Den stora utmaningen ligger nu därför i att få 
marknaden att förstå de många fördelarna med att använda Enjoys produkter. Försäljningen 
kommer att ske via återförsäljare som i sin tur kommer att få all behövlig stöttning via Enjoys 
egen försäljningsorganisation. En viktig del i marknadsföringen kommer att bestå av strategisk 
annonsering samt genom deltagande på internationella mässor som vänder sig till Bolagets 
målgrupp. 

Kunder
För kylskåpshyllorna finns ett mycket begränsat antal kunder. I huvudsak återfinns bara stora 
multinationella bolag såsom Coca-Cola, Pepsi-Cola, Heineken och Carlsberg i denna grupp. 
Det innebär att marknadsföringsinsatserna blir relativt begränsade så snart kunden har tagit in 
Bolagets produkter i sitt godkända sortiment. 
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Segmentet för butikshyllor är däremot väldigt stort och splittrat. Inledningsvis söker Bolaget 
samarbete med etablerade tillverkare av butiksinredningar och försäljningsansträngningarna 
kommer i början att koncentreras mot ett mindre antal stora butikskedjor. 

Huvudsakliga marknader och marknadsetableringar
De kylskåpsprodukter som Enjoy tillverkar och säljer har en enda uppgift; att öka försäljningen av 
det varumärke som kylen representerar. 

Marknaden för kylskåp med varumärkesdekor är en nischmarknad med en stor potential och där 
det finns plats för fler aktörer. I första hand vänder sig Bolaget till öl- och läskmarknaden men även 
utanför den produktgruppen finns många stora leverantörer som i framtiden kan komma att bli 
Enjoys kunder. 

Den marknad som Enjoy skall bearbeta i ett första steg är Europa och för att få en bild av 
europamarknaden använder Bolaget Sverige som grund.
 
 
  

Sverige
Sverige är en mogen marknad där leverantörerna av öl och läsk använder kylskåp med 
varumärkesdekor som en marknadsföringsåtgärd. Det innebär att kylens utseende och hur den 
signalerar varumärket är mycket viktigt för en ökad försäljning. Det är också av yttersta vikt att kylen 
har ett stort användningsområde och är lätt att placera i butiken.

På den svenska öl- och läskmarknaden säljs det varje år ca 25 000 kylskåp med varumärkesdekor 
Med den samlade erfarenhet som finns inom Bolaget uppskattas det till ett värde på cirka 125 
miljoner kronor. Därutöver tillkommer minst samma volym inom andra varor såsom juicer, yoghurt, 
sill med flera.

Europa
Naturligtvis gäller samma grundkriterier i övriga Europa men med den stora skillnaden att den 
svenska marknaden för denna typ av kylskåp är mogen. Det innebär att minst 50 procent av de 
kylar som placeras ut i Sverige är utbyten. 

På den övriga västeuropeiska marknaden har inte varumärkesdesignade kylskåp använts i samma 
utsträckning som i Sverige så där är marknaden betydligt större när det gäller ny utplacering av 
kylar.

Marknaden i Östeuropa växer och är mycket expansiv. De stora aktörerna, Coca-Cola, Pepsi-Cola, 
Carlsberg och Heineken strider alla om att få så stora marknadsandelar som möjligt. Ett av de 
vapen som används är kylskåp med varumärkesdekor.

Marknaden för Enjoys patenterade SwingOut-vagnar i kylskåp är mycket stor och det är utan 
tvekan en produkt som har möjlighet att nå en kraftigt ökad försäljning i framtiden.

Generellt kan man säga att marknaden för butiksinredning är större än marknaden för 
varumärkesdekorerade kylskåp, men i dagsläget är Enjoys försäljningskanaler och kunnande 
större inom kylskåpssegmentet. För att nå ut med butiksinredningar i Europa har Bolaget sökt 
samarbete med några av de större tillverkarna av butiksinredning i Europa och för närvarande 
pågår förhandlingar med dessa.
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Fördelning av försäljningsintäkter ( tkr)
    2007  2006  2005
Norden    16 297  23 988  21 008
Övriga Europa   6 984  7 114  551

Försäljningen av Bolagets produkter har under perioden främst fokuserats på den nordiska 
marknaden. 
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Försäljning och distribution i Europa
Grunden i allt säljarbete i den bransch där Enjoy verkar är centrala avtal med de stora kunderna. 
Först när dessa avtal är tecknade kan marknaden bearbetas. 

Kylskåpen köps oftast av bryggerierna och ställs sedan ut på försäljningsstället. Det stora arbetet 
för Enjoys agenter är att bevaka de lokala marknaderna. Försäljningen av kylskåp till de stora 
aktörerna görs direkt av Enjoys återförsäljare. Enjoy är i dag representerat i följande länder:

	 •	Norden	och	Baltikum	–	Enjoy	i	Sverige	och	Norge
	 •	Holland	och	Belgien	–	Beside
	 •	England	–	Interlevin	LTD
	 •	Irland,	Nya	Zeeland	och	Australien	–	Complete	Beverage	Services	LTD
	 •	Tyskland,	Österrike	och	Schweiz	–	West	Cool	Gmbh
	 •	Polen	–	Scandinavium	SP.	Zoo
	 •	Danmark	–	Vibocold	A/S
	 •	Turkiet	–	Senocak	Sogutma	(Klimasan)
	 •	Ukraina	–	Klimasan
	 •	Ungern,	Tjeckien	och	Slovakien	–	Pulzar

Tendensinformation
I en två meter hög RotoShelf-kyl måste man kunna ha fem fulla hyllor med 50 cl PET-flaskor, 
samtidigt som hyllan skall kunna roteras inne i kylen. Ingen av de kylskåp som Klimasan tillverkade 
klarade detta krav så det första som fick göras var att höja kylskåpen invändigt med 60 mm. För att 
konstruera om kylen fordrades många ingrepp, nya ritningar och nya delar som anpassades till den 
nya höjden. På kylen med två dörrar fanns en stolpe i mitten mellan dörrarna som måste tas bort så 
att RotoShelf-vagnen skulle kunna snurras. 

Processen med alla förändringar har tagit längre tid och varit något svårare än den bedömning som 
Klimasans och Enjoys utvecklingsavdelningar gjorde från början. När anpassningarna av kylen 
var klar gjordes även förändringar på RotoShelf-systemet med anpassningar till de ombyggda 
kylmodellerna, även detta tog viss tid. 

Den bedömning som gjordes från början var att kunna starta leveranser av Klimasans kylskåp 
med RotoShelf under hösten 2007. Detta höll inte, och de första leveranserna av kylskåp kom ut på 
marknaden först under maj 2008. 

Under	tiden	har	Enjoy	fortsatt	med	produktutveckling,	patenterat	nya	produkter	och	marknadsfört	
Bolaget i stora delar i världen vilket har inneburit stora påfrestningar på Bolagets likviditet. 

Finansiell situation
Under	hösten	2007	fick	Bolaget	akut	likviditetsbrist	vilket	berodde	på	att	förseningarna	i	samarbetet	
med Klimasan krävde betydande personella resurser. Detta fick till följd att Bolaget tappade stora 
delar av försäljningen då kostnaderna var anpassade till att samarbetet skulle ha kommit igång 
under 2007. Klimasan var klart medveten om att det tog tid med de olika anpassningarna och därför 
ställde de upp med ett lån motsvarande en miljon euro. Som säkerhet för lånet begärde Klimasan 
att Håkan Sjölander via sitt bolag Telab Invest AB pantsatte samtliga sina A- och B-aktier i Enjoy 
Group, vilket också accepterades. 

Samtidigt pågick även förhandlingar om att Klimasan skulle förvärva 29,89 procent av aktierna i 
Enjoy Group. På detta sätt skulle Klimasans lån återbetalas och en tilläggslikvid om ytterligare 6 
miljoner kronor skulle dessutom erläggas av Klimasan. 
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Under	hösten	2007	påbörjades	diskussioner	om	att	Metalfrio	från	Brasilien	skulle	förvärva	71	
procent av Klimasans huvudägare Senocak Holding, en affär som blev klar under våren 2008. 
Under	tiden	frystes	förhandlingarna	gällande	Klimasans	förvärv	av	Enjoy-aktierna.	Företrädare	för	
Klimasan hävdade dock att man trots detta hade som målsättning att fullfölja förvärvet. 

När så Metalfrios förvärv av Senocak Holdingaktier var klar åkte Håkan Sjölander och John 
Andersen till Metalfrio i Brasilien och diskuterade alla avtal mellan Klimasan och Enjoy, däribland 
Klimasans köp av 29,89 procent av Enjoy. Metalfrios företrädare poängterade att man inte hade 
några ambitioner att äga en minoritetsdel i något av de bolag man äger och när detta var sagt så 
var förhandlingarna angående köpet avslutade eftersom ingen av Enjoys nuvarande huvudägare 
hade något intresse av att sälja hela sitt aktieinnehav .Huvudägarnas bedömning är att priset man 
för närvarande kan få för sina  aktier är mycket lågt i förhållande till den framtida potentialen om 
och när Bolaget lyckas med SwingOut Ambient i butiksinredning och RotoShelf i kylskåp.

I samband med att Klimasan och Enjoy påbörjade förhandlingarna om Klimasans förvärv av 29,89 
procent av Enjoy Group utfäste huvudägarna, att som del i detta sälja delar av sina aktieinnehav. I 
samband med försäljningen skulle den likvid som erhölls, efter avdrag för skatt, ograverat tillföras 
Enjoy i form av ovillkorat aktieägartillskott. Som framgår av ovanstående frångick Klimasan sina 
intentioner att köpa aktier i Enjoy Group och därmed gick planerna på ett ovillkorat aktieägartillskott 
ej att genomföra.

Huvudägarna har ändå beslutat om att genomföra planerna att tillföra Bolaget ett aktieägartillskott, 
se vidare på sid. 49 ”Övrig finansiell information”  

Bolagets produkter är säsongsberoende där huvuddelen infaller under våren och sommaren, vilket 
medför en större lagerhållning som därmed binder kapital.
Vid ingången av räkenskapsåret 2008 hade Bolaget 267 tkr i likvida medel och per den 30 juni 
2008   uppgick  likvida medel i Bolaget till 928 tkr. 
Under	resten	av	året	kommer	vid	all	försäljning	lagret	att	minska	och	därmed	frigöra	kapital	för	att	
betala de kortfristiga skulderna.
Vid behov finns inga begränsningar för det svenska dotterbolagets möjlighet att överföra medel till 
Bolaget i form av lån.  Dock finns det begränsningar för de norska bolagen att överföra medel till 
Bolaget.
Långfristiga skulder uppgår till ca 23 000 000 kronor, varav ca 7 500 000 kronor avser långfristiga 
lån  vilka amorteras  med slutförfallodatum inom 3-5 år. Med det kapitaltillskott som Bolaget erhåller 
via föreliggande emission beräknas Bolagets långsiktiga finansiella situation vara tillfredsställande.

Kapitalisering av pågående/ kommande projekt  
Försäljningen av RotoShelf i kylskåp har tagit fart och under våren 2008 har Enjoy fortsatt 
utvecklingen av Bolagets patenterade butiksinredning, SwingOut Ambient. Bolaget har tagit flera 
kontrakt med större kunder och leverans av kylskåp med RotoShelf har inletts. 

Finansiell målsättning
Det överordnade målet är att nå en hög tillväxt med lönsamhet och positivt kassaflöde. 
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Bolagsinformation 
Enjoy Group AB (publ), är ett publikt aktiebolag och bedriver verksamhet under denna 
associationsform, vilket regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget registrerades 2003-12-
23 med organisationsnummer 556653-2924. Bolaget var då ett lagerbolag med firma Starta Eget 
Boxen 4364 AB. Bolaget har sedan dess bedrivit verksamhet. Nu gällande firma registrerades 
2004-09-15. Bolaget skall enligt verksamhetsbeskrivningen i registreringsdokumentet bedriva 
utveckling, tillverkning och försäljning av kyl- och frysenheter samt butiksinredningar, samt har 
till föremål för sin verksamhet att, direkt, eller indirekt äga, vidmakthålla, skydda och bevara 
de immateriella rättigheter som Bolaget äger. Bolaget skall även äga och förvalta företag och 
värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. 

Firmanamn      Enjoy Group AB (publ)
Säte       Jämtlands län, Bräcke kommun
Organisationsnummer     556653-2924
Nuvarande firmas registreringsdatum  2004-09-15
Registreringsdatum     2003-12-23
Land för bolagsbildning    Sverige
Juridisk form      Aktiebolag
Lagstiftning      Aktiebolagslagen  
Kontaktuppgifter     Box 177, 840 60 Bräcke
       0693-66 13 00
       info@enjoysales.se
Hemsida      www.enjoygroup.eu

Organisationsstruktur

 

Enjoy-koncernen
Enjoy	Group	AB	(publ)	äger	till	100	%	dotterbolagen	Enjoy	Sales	AB	i	Sverige	och	Enjoy	Sales	A/S	i	
Norge.	Det	norska	bolaget	äger	till	52	%	dotterbolaget	Enjoy	Design	A/S	i	Norge.

Verksamhetsområden
Enjoy Group AB
Enjoy Group AB är moderbolag i koncernen. Bolaget bedriver ingen operativ verksamhet utan har 
endast en övergripande strategisk funktion. Bolaget utövar sin verksamhet från Bräcke, Jämtland. 

Håkan Sjölander är VD/ Koncernchef för Enjoy Group AB (publ).

Enjoy Group AB (publ)

Enjoy Sales AB Enjoy Sales AS

Enjoy Design AS
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Enjoy Sales AB
Verksamheten omfattar försäljning och service av kylskåp med varumärkesdekor. Bolaget bedriver 
egen produktion och har även en serviceverkstad där renovering av begagnade kylskåp med 
varumärkesdekor utförs. Även Enjoy Sales AB utövar sin verksamhet från Bräcke. Bolaget har cirka 
19 årsanställda. Verksamheten bedrivs i moderna fabrikslokaler som hyrs av Bräcke Kommun. 

Hans Hanses är VD för Enjoy Sales AB. 

Enjoy Sales AS
All produktutveckling sker på utvecklingsavdelningen i Sarpsborg, där det helägda norska 
dotterbolaget Enjoy Sales AS är beläget. Enjoy Sales AS har även ansvar för all försäljning till den 
norska marknaden. Verksamheten bedrivs i moderna lokaler där en komplett utvecklingsavdelning 
med testrum har byggts upp. Testlokalerna är utformade för att klara de högt ställda krav på 
temperatur- och luftstyrning som kunderna ställer på Enjoys produkter. Bolaget har fyra anställda 
och två deltidsanställda. Enjoy Group AB:s försäljningsdirektör Thor-Öivind Johansen har också sitt 
kontor där.
 
Jan-Martin Rasmussen är VD för Enjoy Sales AS.

Enjoy Design AS
Verksamheten	har	bedrivits	i	sin	nuvarande	form	sedan	2006.	Bolaget	ägs	till	52	%	av	Enjoy	Sales	
AS.	De	övriga	48	%	ägs	av	medarbetarna.	Verksamheten	består	av	utformning	av	produktkataloger	
för olika norska företag. Den största kunden är Helly Hansen för vilken Enjoy Design tar fram 
produktkataloger för företagets arbetskläder. Bolaget framställer även designmaterial för Enjoys 
kylskåp till bland andra Carlsberg och Coca-Cola. Bolaget har tre anställda, vilka också är delägare. 

Harald Martinsen är VD på Enjoy Design AS. 

Teamet bakom Enjoy Group AB

Norcool
Huvudägarna i Enjoy kommer alla från norska Norcool som startades i Sarpsborg, Norge, 1978.
Norcool var en av Europas ledande tillverkare av kylskåp med varumärkesdekor och i slutet av 
1990 hade man fabriker i Norge, Irland, Spanien, Polen och Indien samt försäljningsbolag i ett 
flertal länder i Europa.
Norcool börsnoterades 1997 på Norske Börs och köptes ut 1999 av den grekiska 
kylskåpstillverkaren Frigoglass. 

Håkan Sjölander
Håkan Sjölander, VD i Enjoy Group, var under åren 1991-2003 VD i Sverige för Norcool, där 
försäljning av kylskåp med varumärkesdekor är huvudprodukten. När Håkan började på Norcool 
hade bolaget cirka 15 procent av den svenska marknaden. Två år senare såldes cirka 10 000 
kylskåp i Sverige och man hade en marknadsandel på cirka 80 procent. 

Under	åren	1993-2003	pendlade	antalet	sålda	kylskåp	mellan	8	000	och	15	000	enheter	per	år	
samtidigt som marknadsandelen pendlade mellan 80 och 90 procent. Skillnaden i antal berodde 
helt på bryggeriernas satsningar på kylskåp under respektive år. 

När Norcool köptes upp 1999 var Håkan ägare till 3,5 procent av Norcool-koncernen. 

Håkan har mer än 30 års erfarenhet som företagare och äger i dag flera bolag tillsammans med 
sonen Tobias. 
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Jan-Martin Rasmussen
Jan-Martin Rasmussen anställdes av Norcool 1984 och blev 1995 teknisk direktör i Norcool-
koncernen. Han hade då ett totalansvar för all teknisk utveckling och framtagning av nya produkter 
samt totalansvaret för produktionen, utrustningen samt produktimplementeringen i Norcool- 
koncernens samtliga fabriker i hela världen. Jan-Martin hade även ansvar för utformning av 
produktionsupplägget, utrustning och produktimplementeringar i alla Norcools fabriksetableringar 
och fabriksutbyggnader i världen. Dessa var:
∑	Utbyggnad	av	fabrik	i	Norge
∑	Utbyggnad	av	fabrik	på	Irland
∑ Nybyggnad av fabrik i Spanien
∑ Nybyggnad av fabrik i Polen
∑ Nybyggnad av fabrik i Indien

Under	dessa	år	utvecklades	många	nya	kylskåp	som	Jan-Martin	var	ansvarig	för.	Utan	tvekan	var	
Jan-Martins kunskap ytterst viktig för Norcools framgångssaga som slutade med att Norcool hade 
ca	30-35%	marknadsandelar	av	kylskåp	i	Europa	innan	bolaget	blev	uppköpt.	

2005 erbjöds Jan-Martin delägarskap och jobb som teknisk direktör i Enjoy. Det betydde för Enjoys 
del att Bolaget nu hade resurser till och kunskap att utveckla produkter och produktionsplanera.

Thor-Öivind Johansen
Thor-Öivind Johansen anställdes i Norcool-koncernen 1995 där han har haft olika befattningar 
såsom marknadskoordinator, produktchef och därefter marknadschef. Han var under några år även 
Product Group Manager för Frigoglass-koncernen i hela världen. Thor-Öivind hade inom de olika 
arbetsområdena uppdrag som var nära knutna till marknads- och produktutveckling. Thor-Öivind 
påbörjade sin anställning som marknadschef på Enjoy i maj 2007. 

John Andersen
Industridesignern och egenföretagaren John Andersen startade 1991 ett samarbete med Norcool 
beträffande design och produktutveckling av kylskåp med varumärkesdekor. Johns breda 
kunskaper inom design är mycket kända i branschen. 

Hans Hanses
Hans är VD i driftsbolaget Enjoy Sales AB. Han startade sin yrkesverksamma bana som 
egenföretagare i Östersund med att driva en radio- och TV-butik under tio år. Efter att ha sålt 
butiken utbildade han sig på högskolan i Östersund till optimeringsingenjör. Efter avslutad 
utbildning började han på Solectron i Östersund där han hade inköpsansvar och key-account-
roll för en av företagets kunder. Efter 7 år på storföretaget Solectron sadlade han om och började 
som inköpschef på Enjoy i Bräcke den 1 augusti 2007. Skälet var att han vill vara en del av hela 
beslutsprocessen. Efter fem månader som inköpschef antog han arbetet som VD i driftsbolaget 
Enjoy Sales AB. 

Under	tiden	på	Norcool	arbetade	Håkan,	John,	Jan-Martin	och	Thor-Öivind	nära	varandra	då	det	
gällde design och teknisk utveckling. Tillsammans utgör de ett starkt team med en bra bredd och 
stor kompetens när det gäller utveckling och försäljning av kylskåp med varumärkesdekor. 
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Historik

Nedan följer en redogörelse över viktiga företagshändelser i Enjoy Group AB (publ)

2002	 	 •	Enjoy	Sales	AB	förvärvar	i	december	inkråmet	i	Norcool	AB	av	Frigoglass.
2003	 	 •	Avtal	tecknas	med	Frigoglass	avseende	distribution	av	Bolagets	produkter	i	
    Sverige.
	 	 •	Enjoy	Group	bildas	för	att	utveckla	kylmarknaden	i	Sverige.
2004	 	 •	Enjoy	Sales	AB	beslutar	att	inte	förlänga	avtalet	med	Frigoglass.	
	 	 •	Enjoy	Group	påbörjar	utvecklingen	av	egna	produkter.	
	 	 •	Före	detta	tekniske	direktören	på	Norcool,	Jan	Martin	Rasmussen,	erbjuds	
    delägarskap i Enjoy Group AB.
2005    Företagets första produkter, Enjoy 600 och Enjoy 400, lanseras. 
	 	 •	Patent	erhålls	på	Enjoy	SwingOut	för	kylskåp.
2006	 	 •	Patentansökan	inlämnas	för	RotoShelf	(hela	inredningen	snurras	inne	i	kylskåpet	
    och fylls på bakifrån).   
	 	 •	Patentansökan	inlämnas	även	för	SwingOut	Ambient	(butiksinredning	som	öppnas	
    som en dörr och fylls på bakifrån).
2007	 	 •	Ett	flertal	avtal	ingås	med	Klimasan.
	 	 •	I	maj	listas	Enjoys	aktie	på	AktieTorget.
	 	 •	Patent	erhålls	på	RotoShelf	och	SwingOut	Ambient.
	 	 •	Under	hösten	testar	och	godkänner	en	av	världens	största	läskedrycksföretag	fyra	
    olika kylskåpsmodeller från Klimasan. Dessa modeller är därmed godkända att 
    säljas med Enjoys patenterade RotoShelf-inredning över hela världen.
	 	 •	Förändringsarbetet	av	nya	produkter	blir	försenat	vilket	medför	minskad	
    omsättning under året.
2008	 	 •	Hans	Hanses	tillträdde	som	VD	för	Enjoy	Sales	AB.
	 	 •	Enjoys	kylmodell	Enjoy	400	Diamond	testas	hos	Pepsi-Cola	på	deras	
    testlaboratorium i Cambridge, England. Kylen klarar den ytterst hårda testen,
    och med den likhet Enjoys kylskåpsmodeller har så auktoriseras samtliga för 
    försäljning i hela Europa till Pepsi-Colas samtliga varumärken. Auktoriseringen 
    skapar också intresse för Enjoys produkter från Pepsi-Cola i andra delar av världen. 
	 	 •	Samarbete	inleds	med	Elbe	AB	i	Hillerstorp	för	fortsatt	utveckling,	tillverkning	och
    marknadsföring av den patenterade butiksinredningen SwingOut Ambient. 
    Elbe AB är ett företag inom butiksinredning som omsätter ca 100 mkr. 
    Företaget tillverkar sina produkter i Hillerstorp och försäljningen sker företrädesvis 
    i Norden men man levererar även all lagerinredning till de H&M-butiker som 
    etableras över hela världen. Elbe AB:s högkvalitativa och prisvärda produkter gör 
    dem till en mycket intressant samarbetsparter för Enjoy.
	 	 •	Norges	ledande	leverantör	av	öl,	läsk	och	mineralvatten	till	den	norska	marknaden	
    (Carlsbergsägda Ringnes) har lämnat en prognos till Enjoy Sales AB till ett värde
    på ca 16 miljoner sek för löpande leveranser under 2008. Orden innehåller 
    egenproducerade kylskåp från Enjoys fabrik i Bräcke samt Klimasan-kylskåp från 
    fabriken i Izmir, Turkiet. I ordern ingår kylskåp med Enjoys nya patenterade 
    kylskåpsinredning RotoShelf. 
	 	 •	Spendrups	Bryggerier	AB	har	tecknat	ett	tvåårsavtal	med	Enjoy	Sales	AB	
    avseende leveranser av varumärkesdekorerade kylskåp. Ordervärdet uppgår 
    till ca 15 miljoner kronor per år. 
	 	 •	Ytterligare	orders	finns	från	en	stor	strategisk	kund.	Mot	bakgrund	av	kontraktets	
    utformning kan Enjoy inte offentliggöra kundens namn och ej heller ordervärdet. 
	 	 •	Bolaget	har	förutom	till	ovanstående	strategiska	kunder	sålt	produkter	i	flertal	
    europeiska länder.
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Produkter
Kylskåp
Kylskåp byggda på Grundbas 1 Impulskylskåp
	 •	Enjoy	600	–	en	liten	kompakt	och	lättplacerad	”open	top”	kyl,	anpassad	för	
   impulsköp av mat och dryck.
	 •	Enjoy	400	–	standardversionen	är	en	liten	kompakt	och	lättplacerad	”open	front”	kyl	för	
   mat och dryck. Genom att den har en öppen front stimulerar den till impulsköp, 
   vilket ökar butikens merförsäljning. 
	 •	Enjoy	400	SwingOut	–	motsvarar	Enjoy	400	men	är	utrustad	med	det	patenterade	
   SwingOut-systemet som fylls på bakifrån.
	 •	Enjoy	400	Janus	–	motsvarar	Enjoy	400	men	denna	kyl	är	dubbel,	vilket	innebär	att	den	
   är idealisk för kassalinjen då den betjänar två kassor samtidigt.
	 •	Enjoy	300	–	en	liten,	kompakt	och	lättplacerad	”open	front”	kyl	för	mat	och	dryck.	Då	den	
   endast är 1.13 m hög är den idealisk för placering i kassalinjen då kassapersonalen kan se
   över kylen. Genom att vara öppen framifrån exponeras varorna, vilket ökar impulshandeln.

Kyl för halvpall
	 •	GD	990	–	är	en	kyl	som	är	speciellt	framtagen	för	produkter	som	levereras	till	butiken	på	
   halvpall och som därefter kan köras rakt in i kylen för försäljning. GD 990 kan också 
   bestyckas med en lös vagn eller Enjoys egen patenterade RotoShelf inredning. 
   Användaren av GD 990 kan således själv välja inredning i produkten vart efter behoven 
   förändras. (Se illustration nedan)

Samtliga impulskylskåp som Enjoy har utvecklat bygger på följande grundkriterier:
	 •	De	är	byggda	på	samma	grundplatta
	 •	De	har	en	enkel	och	smidig	omdekoreringsmöjlighet,	där	reklamdekoren	på	kylens	front	
   och sidor är utbytbara. 
	 •	Även	ljusskylten	byts	mycket	enkelt	vid	omdekorering.	

Enjoy 300 Enjoy 400 Enjoy 600

GD900

Enjoy 400 Janus
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Inredningar
Kylskåpsinredning
	 •	Enjoy	SwingOut	-	ett	patenterat	påfyllningssystem	för	nytillverkade	och	befintliga	
   kylskåp på marknaden. Genom att påfyllningen sker bakifrån spar man tid och 
   minskar svinnet i butiken.
	 •	RotoShelf	-	kylskåpshyllor	som	roteras	inne	i	kylen	och	fylls	på	bakifrån.

Butiksinredning
	 •	Enjoy	SwingOut	Ambient	–	ett	patenterat	påfyllningssystem	för	nytillverkade	eller	
   befintliga hyllor för torra varor i butik.

SwingOut
Enjoys målsättning är att tillverka unika produkter. Bolaget konstaterade redan i ett tidigt skede att 
det på marknaden saknades ett bra system för påfyllning av kylskåp och hyllor för datummärkta 
torra varor.

Exponering är ett nyckelord inom dagligvaruhandeln. Välfyllda kylar och hyllor ger merförsäljning 
och därför vill varje butik att hyllorna alltid är fyllda med produkter och placerade i kundens 
omedelbara närhet. Detta är dock en svårighet då det ständigt säljs produkter.  

I linje med Bolagets grundfilosofi har en serie av produkter för nya och befintliga kylskåp tagits fram 
med följande egenskaper:

	 •	Utdragbar	vagn	med	en	SwingOut-funktion
	 •	SwingOut-vagnen	kan	användas	med	redan	på	marknaden	existerande	hyllösningar
   för glidfunktion eller av oss egentillverkade hyllor med glidfunktion
	 •	SwingOut-vagnen	kan	också	monteras	i	både	nya	och	på	marknaden	redan	
   utplacerade kylskåp, oavsett vem som har tillverkat kylen

I februari 2005 fick Enjoy patent pending på SwingOut för kylskåp. Vid en demonstration av en 
prototyp för ett av världens största läskedrycksföretag i Sverige erhöll Bolaget omedelbart en 
beställning på en provserie för den svenska marknaden med leverans under maj-juli 2005.

Leveransen utfördes enligt beställningen och utfallet var helt enligt de mål som kunden och Bolaget 
hade	satt	upp.	Under	2005	och	2006	levererade	Enjoy	ca	5	000	SwingOut-vagnar	på	den	svenska	
marknaden, till ett försäljningsvärde om över 10 miljoner kronor. 

Att fylla fem hyllor med läsk i en 90 cm bred kyl tar ca 50 minuter. Med Enjoys patenterade 
SwingOut fylls kylen på en fjärdedel av tiden.  

Enligt Enjoys beräkningar betalar sig en investering i Bolagets SwingOut-vagnar på ca två 
månader. Besparingarna hänför sig till att det går snabbare att fylla kylarna, samtidigt som 
försäljningen ökar genom en bättre varuexponering. Enbart på den svenska marknaden finns i dag 
ca 25 000 kylskåp som lämpar sig för installation av Enjoys SwingOut-vagnar. Den Europeiska 
marknaden är självfallet väsentligt mycket större. 



31

RotoShelf
I november 2006 fick Enjoy patent på en ny typ av inredning för kylskåp som kallas RotoShelf där 
den stora skillnaden mot SwingOut är att hela hyllan kan snurras inne i kylen och samtliga hyllor blir 
därmed åtkomliga för fyllning från framsidan vilket ger en:

	 •	enklare	och	snabbare	installation	av	SwingOut-Roto	i	den	befintliga	kylen
	 •	lägre	tillverkningskostnad
	 •	snabbare	och	enklare	påfyllning	av	varor
	 •	lägre	energiåtgång	då	en	snabbare	påfyllning	innebär	att	kylen	är	öppen	under	en	kortare	tid

Hela RotoShelf inredningen snurras således inne i kylen, hyllans baksida kommer då närmast 
den som skall fylla kylen. Det ryms nästan lika många flaskor som i en standardkyl och det beror 
på att hela inredningen är optimalt konstruerad. Exempelvis är avdelarna mellan varorna endast 
1 mm vilket kan jämföras med traditionella avdelare som uppgår till 3-4 mm. Vid jämförelse märks 
även att antalet flaskor i bredd är lika många som i en standardkyl. Det utrymme man tappar är i de 
bakre hörnen som måste skäras i vinkel för att inredningen skall kunna snurras, men även här är 
skillnaden relativt liten. Om vi tar den vanligaste läskedrycksflaskan på 50 cl, så minskar utrymmet 
med RotoShelf med cirka sex flaskor per hylla eller 30 flaskor i en hel kyl med fem hyllor. Med 
så små tapp och den betydligt snabbare hanteringstiden vid fyllning kan det konstateras att det 
förlorade utrymmet är försumbart.

Alla kylskåp har inte ett innermått som passar för RotoShelf. Av den anledningen skräddarsyr nu 
Enjoy kylskåp för RotoShelf-systemet.  

Eftersom RotoShelf-hyllan snurras inne i kylen är den platsåtgång utanför kylen som erfordras 
vid fyllning av en kyl inte större än den plats som erfordras av fyllning av en kyl med släta 
standardhyllor. 

Fyllning av läsk och öl i en kyl kan således ske när butiken är öppen eftersom fyllningstiden är så 
kort och den yta som behövs vid fyllning av kylen är begränsad.

Ovanstående innebär också att RotoShelf är den perfekta produkten för kylskåp bakom bardisken 
i restauranger där trycket under vissa timmar på kvällen är hårt och där kunden definitivt begär att 
den öl man köper skall vara kall. Återigen: hyllan snurras inne i kylen och alla hyllor blir åtkomliga 
för återfyllning samtidigt. Eftersom RotoShelf snurras inne i kylen är den plats man behöver inte 
större än vid normal fyllning idag men fördelen är att den öl som är kall alltid är närmast kunden.

RotoShelf



32

Jämförelse i tid och pengar mellan att fylla en 90 cm bred kyl med RotoShelf-hyllor och fasta hyllor:

Kostnad fyllning av kyl med fasta lutande hyllor  
Kostnad per timme inklusive sociala kostnader (sek)  250,00
Minuter	att	fylla	50	%	av	en	90	cm	bred	kyl*	 	 	 27
Kostnad vid ett fyllningstillfälle (sek)    112,50
Antal kylskåp som kostnaden beräknas på   1
Normalt antal påfyllningar per vecka*   2
Kostnad per vecka att fylla (sek)    225,00
Kostnad per år att fylla ett kylskåp (sek)   11 700

Kostnad fyllning av kyl med RotoShelf  
Kostnad per timme inklusive sociala kostnader (sek)  250,00
Minuter	att	fylla	50	%	av	en	90	cm	bred	kyl	m	RotoShelf*	 7
Kostnad vid ett fyllningstillfälle (sek)    29,17
Antal kylskåp som kostnaden beräknas på   1
Normalt antal påfyllningar per vecka*   2
Kostnad per vecka att fylla (sek)    58,00
Kostnad per år att fylla ett kylskåp (sek)   3 033

Vinst per år med RotoShelf per kyl (sek)   8 667
Standardpris på RotoShelf för en 90 cm bred kyl (sek)  3 000
Investeringskostnaden sparas in på (veckor)   18
Antal kylskåp      5 000

Summa sparat per år enligt ovan (sek)   43 333 333

Observera att timkostnaden i tabellen ovan är beräknad till endast 250 kronor och att antalet 
kylskåp uppgår till 5000 stycken. I världen finns miljoner med kylskåp som kan ha Bolagets 
RotoShelf-hyllor men Enjoy använder dessa små siffror för att man överhuvudtaget skall förstå 
potentialen. Det är också viktigt att poängtera att en RotoShelf-hylla håller i många år och varje år 
är besparingen dessa hisnande siffror.

Samma siffror kan också användas för SwingOut Ambient som presenteras nedan men då får 
antalet potentiella användningsområden ökas med flera hundra procent.

Energibesparing
Vid återfyllning av produkter i en kyl med RotoShelf minskar kylens energiåtgång i jämförelse med 
kylskåp som har vanliga hyllor eftersom dörrarna behöver vara öppna under en kortare tid när man 
fyller RotoShelf-inredningen. Tidsskillnaden att fylla en kyl med glasdörrar som är två meter hög 
och 90 centimeter bred:
	 •	i	en	kyl	med	RotoShelf-inredning	där	kylen	fylls	till	100	procent	tar	påfyllningen	cirka	14	minuter,
	 •	i	en	kyl	med	standardhyllor	där	kylen	fylls	till	100	procent	tar	påfyllningen	cirka	54	minuter,	
	 •	tidsskillnaden	med	öppen	kylskåpsdörr	är	således	40	minuter.	
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SwingOut Ambient 
När Enjoy påbörjade arbetet med att utveckla hyllsystem för en enklare hantering av kylvaror i butik 
kunde Bolaget snabbt konstatera att det även fanns ett motsvarande behov för hantering av torra 
varor.  

Mot den bakgrunden har Enjoy utvecklat ett helt koncept med SwingOut-hyllor för torra varor i butik. 
Dessa SwingOut-hyllor kan placeras i redan befintlig inredning eller som ny butiksinredning. 

Den tidsbesparing som Enjoy har beräknat att butikerna åstadkommer genom att använda 
Bolagets SwingOut-system motsvarar stora ekonomiska belopp varje år. Systemet innebär även att 
butiken alltid exponerar den äldsta varan mot kunden, vilket avsevärt minskar svinnet på grund av 
kassaktion. 

De produkter som Enjoys SwingOut-vagnar lämpar sig för är många. Nedan nämns några av dessa:

	 •	kaffe
	 •	te	
	 •	kryddor
	 •	barnmat
	 •	hygien
	 •	läsk	

Bolagets bedömning är att ca 50 procent av butikshyllorna skulle kunna ersättas med SwingOut-
vagnar. Med den intjäning som SwingOut-hyllan har är en investering enligt Enjoys beräkningar 
betald på mycket kort tid. 

Förutom att butikerna gör en ekonomisk vinning genom att investera i SwingOut-systemet, innebär 
systemet även en enklare varuhantering för butikspersonalen. Detta ger vinnare på flera plan i 
distributionskedjan:

För butiken
	 •	snabbare	påfyllning	av	varor	
	 •	minskat	svinn
	 •	enklare	städning	eftersom	inredning	med	alla	hyllor	viks	ut	ur	butiksinredningen	och	då	blir
   det helt öppet att städa på inredningens ordinarie plats
	 •	hyllorna	kan	fyllas	medan	butiken	är	öppen	eftersom	den	plats	de	tar	är	begränsad

För kunden
	 •	varan	är	alltid	närmast	kunden	vilket	underlättar	val	av	produkt
	 •	kunden	kan	handla	ur	hyllan	även	när	den	fylls	eftersom	framsidan	på	hyllan	alltid	är	åtkomlig
   (se illustration) 
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För butikspersonalen
	 •	enklare	hantering	vid	påfyllning	av	varor.

Samarbete med Klimasan
För att få ett fullständigt sortiment av kylskåpsprodukter har Enjoy ingått samarbetsavtal med 
Klimasan, som är Europas tredje största tillverkare av kylskåp med glasdörrar. Bolagens samarbete 
omfattar produktutveckling, inköp, tillverkning och försäljning. Klimasan är ledande tillverkare av 
kylar för södra Europa men är inte representerat i norra Europa. 

Samarbetet med Klimasan innebär att Enjoy får en bredare produktportfölj som innehåller de flesta 
av de produkter som efterfrågas på marknaden. I kombination med de egenutvecklade kylarna med 
varumärkesdekor samt SwingOut-systemet är Enjoy redo att göra större marknadssatsningar i hela 
Europa. 

Kylskåp i kombination 
För flera av Enjoys kunder är det viktigt att få och behålla en bra plats i butiken för de kylskåp man 
placerar ut. Man vill också blockera stora ytor så att konkurrenter med liknande produkter inte kan 
få samma A – läge, av den anledningen vill man ha stora kylskåp som blockerar för konkurrenter. 
För att ytterligare ge Enjoys kunder kylskåp som blockerar ytor har Bolaget tagit fram ljusskyltar 
som täcker flera av Klimasans singel- och dubbeldörrskylskåp i kombination (Se illustrationer 
nedan). I normalfallet har dessa kylskåp RotoShelf inredning som standard.

SwingOut Ambient

GD180GD160GD140
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Styrelse, revisor och ledande befattningshavare
Styrelse
Bengt-Göran Persson, född 1946, Styrelseordförande (invald 2008)
Bengt-Göran är utbildad ingenjör och ekonom med lång erfarenhet som affärsutvecklare och 
företagsledare inom ett flertal industriföretag. 

Aktieinnehav i Enjoy Group AB: 0 aktier.

Övriga styrelseuppdrag:
Formteknik i Gislaved AB    Styrelseordförande
Pemectra Lasertech AB    Styrelseordförande
Ställningsbyggarna i Sundsvall AB   Styrelseordförande
Joakim Molin Bil AB     Styrelseordförande
Abelko Inovation     Styrelseordförande
Nomor AB (publ)     Styrelseordförande
Pemectra AB      Styrelseledamot
Mediagruppen Marklund & Sandelin AB  Styrelseordförande
Life Europe AB     Styrelseledamot
LNAB Ljungandalens Näringslivsutveckling AB Styrelseledamot
Pemectra Förvaltning AB    Styrelseledamot 
Svenska Rygginstitutet AB    Styrelseledamot
GDM Konsult AB     Styrelseordförande
Pemectra Holding AB     Styrelseordförande 
Investa Företagskapital AB    Styrelseordförande
Molin Bil Finans AB     Styrelseordförande
VinNector AB      Styrelseledamot 
Bostadsrättsföreningen Hamnträdgården  Styrelseledamot

Tidigare styrelseuppdrag  
Skultuna Folie AB     Styrelseordförande -2004-03-12
Plastex AB      Styrelseledamot -2004-06-09 
       (konkurs avslutad 2004-06-09)
2 Invest AB      Styrelseledamot -2003-09-04
Söderhamn Invest AB     Styrelseordförande -2007-03-29
KWD	Komponenter	AB	 	 	 	 Styrelseordförande	-2006-12-29
Skeppshult Press och Svets AB   Styrelseordförande -2007-11-01
PROJOB AB      Styrelseordförande -2004-04-19
       (konkurs avslutad 2004-04-19)
Folksam Hälsa Föllingekliniken AB   Styrelseledamot -2008-07-11
Westhagen	Utbildning	AB	 	 	 	 Styrelseledamot	-2005-02-02
Erimec Invest AB     Styrelseledamot -2005-05-13
Alfta Component AB     Styrelseledamot -2005-01-04
United	Care	Scandinavia	AB	 	 	 	 Styrelseledamot	-2007-03-26
B.I.C Mid Sweden     Styrelseledamot -2005-12-23
Åkroken Science Park AB    Styrelseledamot -2008-04-08
Investera i Sundsvall AB    Styrelseledamot -2008-07-18
Hammarby Laser AB     Styrelseledamot -2006-08-21
BAMOK Engineering i Örnsköldsvik AB  Styrelseledamot -2004-06-22 
       (Likvidation avslutad 2005-12-08)
PNN and Partners AB     Styrelseordförande -2007-10-25
Wedholms	Assembly	AB	 	 	 	 Styrelseordförande	-2007-02-06
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John Andersen, född 1949, Styrelsesuppleant (invald 2005)
John Andersen är Bolagets chefsdesigner och har en bred erfarenhet av design av kylar från 
arbete som designer hos Norcool under 1990-talet. John var den som startade den norska 
verksamheten innan den såldes till Enjoy.

Aktieinnehav i Enjoy Group AB: 107 505 A-aktier och 967 545 B-aktier.

Övriga styrelseuppdrag:
Enjoy Sales A/S     Styrelseledamot
Enjoy Design A/S     Styrelseledamot

Tidigare styrelseuppdrag:
Inga tidigare styrelseuppdrag under den senaste femårsperioden räknat från detta prospekts 
upprättande. 

Jan-Martin Rasmussen, född 1965, Styrelseledamot (invald 2005)
Har tidigare varit teknisk chef hos Norcool, och där varit ansvarig för ett flertal utlandsetableringar. 
Under	åren	2002	–	2004	även	teknisk	chef	för	glastillverkaren	Saint	Globin.	Jan-Martin	är	numera	
teknisk direktör i Enjoy.

Aktieinnehav i Enjoy Group AB: 70 020 A-aktier och 630 180 B-aktier.

Övriga styrelseuppdrag:
Enjoy Design A/S     Styrelseordförande
Enjoy Design A/S     Styrelseordförande

Tidigare styrelseuppdrag:
Inga tidigare styrelseuppdrag under den senaste femårsperioden räknat från detta prospekts 
upprättande. 

Håkan Sjölander, född 1951, VD och styrelseledamot (invald 2003)
Håkan Sjölander är företagare och grundare till Enjoy Group AB. Han har sedan 1978 drivit ett 
flertal bolag så som Sjölanders Elektriska, CDS Centraldammsugare i Sverige AB och KFV 
Klimatförvaring. Var mellan åren 1991 och 2003 VD i Norcool AB. Tillsammans med sonen Tobias 
Sjölander driver han idag en familjekoncern omfattande nio bolag där ett av bolagen är Telab Invest 
AB som är huvudägare i Enjoy Group AB

Aktieinnehav i Enjoy Group AB: via bolag 114 790 A-aktier, 1 043 738 B-aktier.

Övriga styrelseuppdrag:
Inesco Holding AB      Styrelseledamot/ delägare
Enjoy Sales AB     Styrelseordförande/ delägare
Loxysoft AB      Styrelseordförande/ delägare
Inesco Fastighet AB     Styrelseledamot/ delägare
Telab Invest AB     Styrelseordförande/ delägare
Telab Sales AB     Styrelseledamot/ delägare
Telab Contact Center AB    Styrelseordförande/ delägare
Enjoy i Birsta AB     Styrelseordförande/ delägare
Smart Technical Cooler Solution AB   Styrelseordförande
Enjoy Sales A/S     Styrelseledamot

Tidigare styrelseuppdrag:
Inga tidigare styrelseuppdrag under den senaste femårsperioden räknat från detta prospekts 
upprättande. 
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Tobias Sjölander, född 1976, Styrelseledamot (invald 2008)
Tobias är son till Håkans Sjölander. Tobias är idag VD för två av familjens bolag, Telab Contact 
Center AB och Loxysoft AB där förhandlingar sker med ledande bolag inom Telecom-branschen i 
hela Europa.

Aktieinnehav i Enjoy Group AB: via bolag 114 790 A-aktier, 1 043 738 B-aktier.

Övriga styrelseuppdrag:
Inesco Holding AB     Styrelseordförande/ delägare
Enjoy Sales AB     Styrelseledamot/ delägare 
Loxysoft AB      Styrelseledamot/ delägare
Inesco Fastighet AB     Styrelseordförande/ delägare
Telab Invest AB     Styrelseledamot/ delägare
Telab Sales AB     Styrelseordförande/ delägare
Telab Contact Center AB    Styrelseledamot/ delägare
Enjoy i Birsta AB     Styrelseledamot/ delägare
Handelskammaren Jämtland    Styrelseledamot

Tidigare styrelseuppdrag:
Inga tidigare styrelseuppdrag under den senaste femårsperioden räknat från detta prospekts 
upprättande. 

Kontaktuppgifter
Samtliga Styrelseledamöter nås via Bolagets adress:
Enjoy Group AB, Box 177, 840 60 Bräcke

Styrelsens arbetsformer
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sex ledamöter. Styrelsen väljs normalt på årsstämma 
för ett år i taget. Styrelsen har en arbetsordning med fem planerade styrelsemöten per år. 
Däremellan kan vid behov extra möten hållas. Samtliga ledamöter är invalda för tiden intill slutet av 
nästa årsstämma.

Uppförandekoden
Bolaget tillämpar inte Svensk Kod för Bolagsstyrning då Bolaget inte är av den storlek varpå 
koden påkallas. Därav följer att Bolaget inte har någon valberedning eller kommitté för att behandla 
revisions- och ersättningsfrågor. Dessa frågor faller i stället på hela Styrelsen kollektivt. 

Revisor
Jens Edlund, född 1967, (vald 2006)  
Auktoriserad revisor, medlem av FAR SRS sedan 1998.
Deloitte AB
Box 415
831 26 Östersund

Tidigare revisor :
Anders Larsson, medlem av FAR sedan 2001
ÖhrlingsPrice	WaterhouseCoopers
	Zätagränd	1
831 30 Östersund
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Anställda
Nedan följer en redogörelse över antalet anställda (i medeltal) inom koncernen. 

Antal anställda i medeltal för respektive räkenskapsår
     2007-01-01 2006-01-01 2005-01-01
     2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31
Moderbolaget    0  0  0
Dotterbolag    21  24  17
Män     19  20  14
Kvinnor    2  4  3
Koncernen totalt   21  24  17

Löner och ersättningar till anställda
     2007-01-01 2006-01-01 2005-01-01
     2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31
Moderbolaget    0  0  0
Dotterbolag    6 159 638 4 513 049 3 202 707
Koncernen totalt   6 159 638 4 513 049 3 202 707

Ersättning till Styrelse och ledande befattningshavare
Styrelsen
Styrelsens ordinarie ledamöter och suppleanter förutom styrelseledamoten Tobias Sjölander och 
styrelseordföranden Bengt-Göran Persson består i dagsläget av personer som har sin utkomst i 
företaget.

De personer som sitter i Styrelsen och är anställda i moderbolaget eller i något av dotterbolagen 
har lön i respektive företag varför inga ersättningar utgår. Tobias Sjölander har som en av ägarna i 
Enjoy Group AB avsagt sig ersättning för styrelsearbetet.

     2007-01-01 2006-01-01 2005-01-01
     2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31
Moderbolaget    26 000  0  0
Dotterbolag    1 354 957 1 394 440 1 020 589
Koncernen totalt   6 159 638 4 513 049 3 202 707

Till styrelseordförande Bengt-Göran Persson utgår ersättning om två prisbasbelopp, motsvarande 
cirka 80 000 kronor. 
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Ledande befattningshavare
Enjoy Group AB
Målsättningen är att Håkan Sjölander, VD i Enjoy Group AB, skall uppbära en årslön motsvarande 
cirka 500 000 kronor. På grund av det ekonomiska läget i Bolaget under 2007 och 2008 har Håkan 
dock avstått från större delen av sin lön och enbart tagit ut kostnadstäckning för resor till och 
från arbetet, 130 kilometer per dag samt en månadslön motsvarande 10 000 kronor per månad. 
Håkan har även köpt ut sin tjänstebil från Bolaget för att på så sätt minska belastningen på Enjoys 
ekonomi. 
Det finns inga förmåner i form av avsatta eller upplupna belopp hos Bolaget eller  hos dess 
dotterbolag för pensioner och liknande förmåner efter avträdande av tjänst.

Övriga ledande befattningshavare:
Thor-Öivind Johansen, försäljningsdirektör.
Ersättning utgår med 50 000 NOK i månadslön samt tjänstebil.

Aktieinnehav I Enjoy Group AB: 22 230 A-aktier samt 200 070 B-aktier

Nuvarande styrelseuppdrag:
Inga nuvarande styrelseuppdrag

Tidigare styrelseuppdrag:
Inga tidigare styrelseuppdrag under den senaste femårsperioden räknat från detta prospekts 
upprättande

John Andersen, designer och kreativ ledare.
Ersättning utgår med 50 000 NOK i månadslön.
Se även sid. 36 Styrelsen i Enjoy Group AB.

Jan Martin Rasmussen, VD Enjoy Sales A/S
Ersättning utgår med 50 000 NOK i månadslön.
Se även sid. 36 Styrelsen i Enjoy Group AB.

Hans Hanses, VD Enjoy Sales AB.
Ersättning utgår med 45 000 SEK i månadslön  samt tjänstebil.

Aktieinnehav i Enjoy Group AB: 0 aktier

Nuvarande styrelseuppdrag:
Inga nuvarande styrelseuppdrag

Tidigare styrelseuppdrag:
Inga tidigare styrelseuppdrag under den senaste femårsperioden räknat från detta prospekts 
upprättande.

Det finns inga förmåner i form av avsatta eller upplupna belopp hos Bolaget eller  hos dess 
dotterbolag för pensioner och liknande förmåner efter avträdande av tjänst. Gäller även 
ovanstående personer.
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Övrig information om styrelseledamöter och ledande befattningshavare
	 •	Familjeband	förekommer	mellan	Håkan	Sjölander	(VD/	Koncernchef	och	
   Styrelseledamot i Enjoy Group AB) och Tobias Sjölander (styrelseledamot). 
	 •	Ingen	Styrelseledamot	eller	ledande	befattningshavare	har	under	de	senaste	fem	åren
   dömts i bedrägerirelaterade mål.
	 •	Ingen	Styrelseledamot	eller	ledande	befattningshavare	har,	utöver	vad	som	framkommer	
   ovan, under de senaste fem åren varit ställföreträdare i företag som försatts i konkurs eller 
   likvidation. ( Se sid 36.)
	 •	Ingen	Styrelseledamot	eller	ledande	befattningshavare	har	under	de	senaste	fem	
   anklagats, eller fått vidkännas sanktioner, av myndigheter eller organisation som företräder
   viss yrkesgrupp och som är offentligrättsligt reglerad eller fått näringsförbud. 
	 •	Det	föreligger	inte	någon	intressekonflikt	mellan	Bolaget	och	någon	Styrelseledamot	
   eller ledande befattningshavare. Bolaget har inte gjort någon särskild överenskommelse 
   med större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter om inval till Styrelsen eller 
   tillsättande av ledande befattningshavare. Ingen Styrelseledamot eller ledande 
   befattningshavare har något annat ekonomiskt intresse av det förestående erbjudandet än
   vad som redovisats i prospektet.  
	 •	Det	förekommer	inga	särskilda	överenskommelser	med	större	aktieägare,	kunder,	
   leverantörer eller andra parter där Styrelsemedlemmar eller andra ledande 
   befattningshavare ingår i. 
	 •	Det	finns	inga	begränsningar	i	Styrelsens	rätt	att	avyttra	aktier	i	Enjoy	Group	AB	(publ).	
	 •	Det	förekommer	inga	avtal	mellan	Bolaget	och	någon	Styrelseledamot	eller	ledande	
   befattningshavare som ger denne rätt till någon förmån efter det att uppdraget avslutats.
	 •	Det	finns	inga	särskilda	system	för	personalens	förvärv	av	aktier	eller	liknande.	

Finansiella mål
Det överordnade målet är att nå en hög tillväxt med lönsamhet och positivt kassaflöde.

Utdelningspolicy
I dagsläget finns inga möjligheter för Bolaget att ge utdelning till aktieägarna. Framtida 
utdelningspolicy beslutas då kassaflödet från verksamheten är positivt och företaget har tillräckliga 
resurser för att lämna utdelning till ägarna.
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	Utvald	finansiell	information	i	sammandrag
Nedanstående sammandrag av Bolagets resultat och balansräkningar bör läsas tillsammans med 
de avsnitt som presenterar Bolagets finansiella räkenskaper vilka återfinns på annan plats i detta 
prospekt. Finansiell information 2005 – 2007 avser reviderade årsredovisningar. Delårsrapporter 
har ej granskats av revisor. 

Koncernen       2007-01-01 2006-01-01 2005-01-01
Resultaträkning i sammandrag (sek)    2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31
Rörelsens intäkter       23 284 498 30 105 216 22 468 860
Rörelsens kostnader      -33 380 966 -29 803 516 -21 996 453
Rörelseresultat       -10 096 468 301 700  472 407
         
Resultat från finansiella poster     -1 412 208 -1 018 712 -522 322
Resultat efter finansiella poster     -11 508 676 -717 012  -49 915
         
Skatt på periodens resultat      -201 059  160 917  27 305
Minoritetens andel i årets resultat     -144 021  -126 741  0
Årets/ periodens resultat      -11 853 756 -682 836  -22 610
         
         
Balansräkning i sammandrag (sek)    2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31
TILLGÅNGAR        
Anläggningstillgångar      11 718 167 8 863 022 5 442 605
Omsättningstillgångar      16 798 305 19 609 966 12 332 249
SUMMA	TILLGÅNGAR	 		 	 	 	 28	516	472	 28	472	988	 17	774	854
         
SKULDER	OCH	EGET	KAPITAL	 		 		 		 	
Eget kapital       5 526 212 3 157 939 1 946 794
Minoritetsintressen      340 205 177 036 0
Avsättningar       0  0  139 053
Långfristiga skulder      8 078 211 10 996 995 6 790 690
Kortfristiga skulder      14 571 844 14 141 018 8 898 317
SUMMA	EGET	KAPITAL	OCH	SKULDER	 		 	 28	516	472	 28	472	988	 17	774	854
         

Kassaflödesanalys för koncernen i sammandrag (tkr)
       2007-01-01 2006-01-01 2005-01-01
       2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31
       
Kassaflöde från den löpande verksamheten   -4 521  -1 055 
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -5 650  -4 848 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   9 579  6 473 
Årets kassaflöde      -592  570 
       
Likvida medel vid årets/ periodens början   859  289 
Likvida medel vid årets/ periodens slut   267  859 
Förändring av likvida medel    -592  570 
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Nyckeltal – koncernen

        2007  2006  2005
       helår  helår  helår
Omsättning      23 284 498 30 105 216 22 468 860
Rörelseresultat      -10 096 468 301 700  472 407
Resultat före skatt      -11 508 676 -717 012  -49 915
Rörelsemarginal	(%)	 	 	 	 	 -43,40	 	 10,00	 	 2,10
Avkastning	på	totalt	kapital	(%)	 	 	 	 -35,5	 	 1,3	
Kassalikviditet      0,52  0,83 
Antal utestående aktier vid periodens slut   7 955 700 12 346  11 111

Soliditet	(%)	 	 	 	 	 	 19,33	 	 11,09	 	 11,00

Definitioner av nyckeltal
Rörelsemarginal	(%):	(Rörelseresultat/Omsättningen)*100
Soliditet	(%):	(Eget	kapital/Totalt	kapital)*100
	Avkastning	totalt	kapital	(%):	(Resultat	efter	fin	intäkter/Totalt	kapital)*100
Kassalikviditet(%):	(Omsättningstillgångar	exkl.	varulager/Kortfristiga	skulder)/100

INVESTERINGAR 2005-2007 (Tkr)

       2007  2006  2005
Produktutveckling     4 691    3 451  2 665 
Patent       306    596  421
Inventarier och verktyg    588  1 325   331

Under	de	år	som	koncernen	varit	verksam	har	stora	resurser	lagts	ner	på	att	färdigställa	det	
produktprogram och patent på produkter och metoder som Enjoy innehar enligt följande:
Utvecklat	och	patenterat	kylskåpsinredning	SwingOut,	RotoShelf,	SwingOut	Ambient	för	vanliga	
hyllor i butik.(Lansering av SwingOut Ambient på marknaden är planerad till att ske under hösten/
vintern 2008 och Vintern/våren 2009). Dessutom har man utvecklat Enjoy 300, 400,600 samt Enjoy 
halvpall kyl GD99.
Av de investeringar som gjordes 2005 uppgående till 3 417 tkr utgjorde 2 665 tkr produktutveckling, 
421 tkr utgifter för patent och 331 tkr inköp av inventarier och verktyg.

För 2006 utgjorde investeringarna 4 848 tkr, varav 3 451 tkr utgjorde produktutveckling. Därutöver 
gjordes investeringar i produktutveckling uppgående till 524 tkr vilka finansierades genom ett statligt 
utvecklingsbidrag.	Utgifter	för	patent	uppgick	till	596	tkr	och	1	325	tkr	utgjorde	inköp	av	inventarier	
och verktyg.

Under	2007	gjordes	investeringar	motsvarande	5	585	tkr	varav	4	691	tkr	avsåg	produktutveckling,	
306 tkr patent och 588 tkr avseende inventarier och verktyg.

Samtliga utgifter för Bolagets produktutveckling har aktiverats under åren och belastar resultatet i 
form av årliga avskrivningar.

  
Under	perioden	har	löpande	investeringar	gjorts	enligt	följande:		Utvecklat	och	patenterat	SwingOut	
och RotoShelf
Utvecklat	Enjoy300,400,600	samt	utvecklat	Enjoy	halvpall	kyl	GD	99.
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Aktien och ägarna
Aktiekapital
	 •	Aktiekapitalet	skall	utgöra	lägst	500	000	kronor	och	högst	2	000	000	kronor,
	 •	Antalet	aktier	skall	vara	lägst	5	000	000	och	högst	20	000	000,
	 •	Registrerat	aktiekapital	är	800	000	kronor,
	 •	Kvotvärdet	är	0,10	kronor,
	 •	Aktierna	har	emitterats	enligt	aktiebolagslagen	(2005:551)	och	är	denominerade	
   i svenska kronor,
	 •	Registrerat	antal	aktier	är	8	000	000,	fördelat	på	555	570	A-aktier	och	7	444	430	B-aktier,.
   Samtliga aktier är fullt betalda
	 •	En	(1)	A-aktie	motsvarar	tio	(10)	röster,
	 •	En	(1)	B-aktie	motsvarar	en	(1)	röst,
	 •	Alla	aktier	har	lika	del	i	Bolagets	vinst	och	tillgångar
	 •	Kontoförande	institut:	Värdepapperscentralen	(VPC),	Box	7822,	103	97	Stockholm.	
   Samtliga aktier är utställda på innehavaren, 
	 •	Bolaget	har	ej	utfärdat	optioner	eller	konvertibler	med	rätt	till	nyteckning	av	aktier,
	 •	Aktiens	ISIN-kod	är:	SE0002039222.

Aktiekapitalets utveckling
Utvecklingen	för	aktiekapitalet	i	Enjoy	Group	framgår	av	tabellen	nedan.	Där	presenteras	
aktiekapitalets storlek vid varje tidpunkt, genomförda emissioner samt hur aktiekapitalet har 
påverkats av dessa.

År Händelse Kvotvärde(kr) Ökning av Totalt  Ökning av Totalt
     antalet aktier antal aktier aktiekapitalet (kr) aktiekapital (kr)
2003 Bolagsbildning 10,0  10 000  10 000  100 000,00 100 000,00
2005 Nyemission 10,0  1 111  11 111  11 110,00 111 110,00
2006 Nyemission 10,0  1 235  12 346  12 350,00 123 460,00
2007 Fondemission 45,0  0  12 346  432 110,00 555 570,00
2007 Split 1:450 0,10  5 543 354 5 555 700 0,00  555 570,00
2007 Nyemission 0,10  2 400 000 7 955 700 240 000,00 795 570,00

2008* Nyemission 0,10  44 300  8 000 000 4 430,00  800 000,00

*) nyemission under augusti 2008 till en kurs om cirka 5,80 kronor. Teckningskursen är beslutad 
utifrån snittkursen under tio närmaste handelsdagarna före årsstämman den 30 juni 2008. 
Emissionslikviden uppgick till 257 102,10 kronor. 

Utdelning
Alla aktier har lika rätt till utdelning. Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken 
enligt 5 kap. 11 § aktiebolagslagen, skall anses behörig att mottaga utdelning samt vid 
fondemission ny aktie som tillkommer aktieägare. I de fall aktieägare inte kan nås via VPC kvarstår 
dennes fordran på utdelningsbeloppet mot Bolaget och begränsas endast genom regler om 
preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget. Det finns inga begränsningar för 
aktieägare bosatta i utlandet.

Utdelningspolitik
Bolaget har inte lämnat någon utdelning till aktieägarna. Framtida utdelningar är beroende av 
resultatutveckling	och	kassaflöden.	Utdelningspolitik	fastställs	då	kassaflödet	är	varaktigt	positivt.	
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Ägarbild
Per den 30 juni 2008 fördelade sig ägandet i Enjoy Group AB enligt följande:

Ägare	 	 	 Antal	A-aktier	 Antal	B-aktier	 Andel	av	röster	(%)	 Andel	av	kapital	(%)
Telab Invest AB*  203 940  1 835 460 29,9   25,6
Jour Invest AB**  105 570  950 130  15,5   13,3
John Andersen  103 185  928 665  15,1   13,0
Jan-Martin Rasmussen 67 230  597 070  9,8   8,4
Loxysoft AB***  53 415  480 735  7,8   6,7
Thor-Öivind Johansen 22 230  200 070  3,3   2,8
Övriga ägare  0  2 408 000 18,5   30,2

Totalt   555 570  7 400 130 100,0   100,0

*	Telab	Invest	ägs	50	%	vardera	av	Håkan	och	Tobias	Sjölander	(far	och	son).	Dessa	aktier	är	
pantsatta som säkerhet för lånet från Klimasan och får därför inte avyttras.
*	*	Jour	Invest	ägs	50	%	vardera	av	Urban	och	Joakim	Sjöberg	(bröder)
*	*	*	Loxysoft	ägs	till	48	%	av	Inesco	Holding	AB	som	i	sin	tur	ägs	till	50	%	vardera	av	Håkan	och	
Tobias Sjölander. Loxysoft AB även deltagit i en förberedande emission inför detta Erbjudande med 
syftet att jämna ut antal aktier till 8 miljoner. I den emissionen betalade Loxysoft AB 257 102,10 
kronor för 44 300 aktier, vilket ger en snittkurs på cirka 5,80 kronor. 

Dotter- och intressebolag

Enjoy	Sales	AS	(Norge)	ägs	100	%	av	Enjoy	Group	AB	(publ)
Enjoy	Sales	AB	(Sverige)	ägs	100	%	av	Enjoy	Group	AB	(publ)
Enjoy	Design	AS	(Norge)	ägs	52	%	av	Enjoy	Sales	A/S	och	till	48	%	av	viss	personal	i	Enjoy	
Design A/S
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Legala frågor och övrig information
Väsentliga avtal
Bolaget har ett samarbetsavtal med Klimasan vad gäller produktutveckling, inköp, tillverkning 
och försäljning. Styrelsen bedömer att Klimasan är den tredje största leverantören av 
varumärkesdekorerade kylskåp i Europa, men de är inte representerade i norra Europa. Genom 
samarbetet kommer Klimasan att tillverka och sälja de av Enjoy utvecklade produkterna under eget 
varumärke i södra Europa. I ersättning kommer Enjoy att erhålla en royalty från Klimasan baserad 
på antalet sålda enheter. 

I övrigt har Bolaget endast ingått avtal som, med hänsyn till Bolagets verksamhet, är av normal 
karaktär. 

Patent
Enjoy  har ett flertal patent avseende inredning för kylskåp och butiksinredning i prospektet 
benämnda SwingOut, RotoShelf och SwingOut  Ambient, patenten gäller för Sverige, Europa och 
USA.	Patentens	giltighet	sträcker	sig	fram	till	2014	och	2031.

Anläggningstillgångar
I Bolaget finns inga väsentliga materiella anläggningstillgångar, ej heller planeras några 
anskaffningar av sådana. 

Leasade tillgångar
Bolaget har inga leasade tillgångar

Övriga tillgångar samt miljöpåverkan
Bolaget äger inga fasta tillgångar av betydande värde. Ej heller bedriver Bolaget någon 
anmälningspliktig eller tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. 

Rättsliga förfaranden
Bolaget har inte varit, och är inte part i något rättsligt förfarande eller skiljeförfarande under de tolv 
senaste månaderna som skulle kunna få betydande effekter på Bolagets finansiella ställning.
Bolaget känner inte till att några rättsliga tvister skulle kunna komma framöver. 

Försäkringar
Styrelsen för Enjoy Group AB bedömer att Bolagets nuvarande försäkringsskydd är 
tillfredsställande med hänsyn till verksamhetens art och omfattning. 

Transaktioner med närstående
Det förekommer inte, och har inte förekommit, några särskilda överenskommelser med större 
aktieägare, kunder och leverantörer eller andra parter där Styrelsemedlem eller ledande 
befattningshavare ingår i.

Närståendeförhållanden
Håkan Sjölander, VD/ Koncernchef och Styrelseledamot i Enjoy Group AB (publ), är far till Tobias 
Sjölander som är Styrelseledamot i Bolaget. 

Teckningsförbindelse
Håkan Sjölander, VD/ Koncernchef och Styrelseledamot i Enjoy Group AB (publ) och Tobias 
Sjölander, Styrelseledamot i Enjoy Group AB (publ), har den 27 juni 2008 förbundit sig att 
tillsammans, via bolaget Loxysoft AB, teckna aktier för motsvarande 750 000 kronor i detta 
Erbjudande.  
Adressuppgifter: Loxysoft AB, Box 153, 840 60 Bräcke. 
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Tillgängliga handlingar
Bolaget håller följande handlingar tillgängliga i pappersform under detta dokuments giltighetstid:
	 •	Stiftelseurkund
	 •	Bolagsordning
	 •	Historisk	finansiell	information

Handlingarna finns tillgängliga på Bolagets huvudkontor. 

  



47

Övrig finansiell information
Väsentliga förändringar i Bolagets finansiella ställning eller ställning på marknaden
Inga händelser av väsentlig karaktär har inträffat som har påverkat Bolagets ställning efter 30 juni 
2008.

Rörelsekapital
Tillräckligt rörelsekapital för de aktuella behoven saknas.
Nuvarande rörelsekapital bedöms räcka till och med december 2008 utan att Bolaget tillförs nytt 
kapital.
Föreliggande emission kommer vid full teckning att tillföra Bolaget 20 000 000 kronor före 
emissionskostnader, vilka uppskattas till 1 500 000 kronor. Efter genomförd emission beräknas 
rörelsekapitalet vara tillräckligt i ytterligare 12 månader.   
I det fall att emissionen ej tecknas fullt ut eller att endast delar av emissionen tecknas, kommer 
Bolaget att omförhandla samtliga lån inklusive lånet till Klimasan.  Lånet till Klimasan löper fram till 
november 2009 men vid tid för upptagande av lånet var/är samtliga parter medvetna om att lånet 
kan komma att förlängas om så skulle behövas.

Eget kapital och nettoskuldsättning per 2008-06-30 *
(tkr)
Summa kortfristiga skulder 13 704  Kassa     0
Mot borgen   0  Likvida medel (bankkonto)   928
Mot säkerhet    0   Lätt realiserade värdepapper  0
Blancokrediter   13 704  Likviditet    928
      
      Kortfristiga fordringar   13 808
      
Summa långfristiga skulder 22 936   
Mot borgen   0  Kortfristiga bankskulder   2 676
Mot säkerhet   13 000  Kortfristig del av långfristiga skulder  0 
Blancokrediter   9 936  Andra kortfristiga skulder   11 028
      Kortfristiga skulder   13 704
Summa eget kapital  2 400   
Aktiekapital   796  Netto kortfristig skuldsättning  - 1 032 
Reservfond   0   
Fritt eget kapital   1 604  Långfristiga banklån   13 663
      Emitterade obligationer   0
      Andra långfristiga lån   9 273
      Långfristig skuldsättning   22 936

      Nettoskuldsättning   21 904

* Notera att eget kapital och nettoskuldsättning ej är granskade av Bolagets revisor.
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Finansieringsstruktur
Bolagets verksamhet har hittills finansierats med eget kapital, lån från bank, bidrag från 
Norrlandsfonden samt lån från Bolagets samarbetspartner, Klimasan. 

Efter genomförd nyemission kommer Bolaget att genomföra ett antal åtgärder vilka är avsedda att 
förbättra likviditeten och minska koncernens skuldsättning samt klara Bolagets tillväxt, framtida 
rörelsekapitalbehov och långfristiga finansiering. Sammantaget bedömer Styrelsen att dessa 
åtgärder kommer att ge Bolaget goda förutsättningar för att nå ett stabilt och positivt framtida 
kassaflöde. Det kan dock inte uteslutas att ytterligare kapitalbehov kan komma att uppstå. 

Begränsningar i användandet av kapital
Det finns inga begränsningar av Bolagets användande av kapital som direkt eller indirekt, väsentligt 
påverkat eller väsentligt skulle kunna påverka Bolagets verksamhet. 

Huvudägarna säljer aktier och tillför Bolaget nettolikviden
För att ändå fullfölja den utfästelse som huvudägarna i Enjoy Group  gjort( se sid. 24)  har man 
beslutat följande :
Huvudägarna kommer att sälja totalt 537 770 B-aktier. Försäljningen motsvarar idag cirka 10 
procent av huvudägarnas totala innehav och cirka 11,1 procent av huvudägarnas B-aktier. 
Försäljningslikviden kommer, efter avdrag för eventuella skatter och avgifter, att tillföras Bolaget 
som ovillkorat aktieägartillskott. Avsikten är att avyttringen kommer att genomföras så att den ej 
påverkar Bolagets aktiekurs.   
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Kommentarer till den finansiella utvecklingen
Delårsperioden 1 januari till 30 juni 2008
Intäkter och resultat
Koncernens nettoomsättning har under det första halvåret 2008 uppgått till 21 366 tkr jämfört med 
13 119 tkr halvåret 2007. Resultatet före finansiella poster för första halvåret 2008 uppgick till – 748 
tkr jämfört med -1 551 tkr för halvåret 2007 vilket främst beror på ökade kostnader jämfört med 
föregående år.

Finansiell ställning  
Balansomslutningen per 2008-06-30 uppgick till 39 475 tkr jämfört med 28 516 tkr vid årets början 
och	soliditeten	uppgick	till	7,4	%	jämfört	med	20,6%	vid	årets	början.			

Räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2007
Intäkter och resultat
Koncernens nettoomsättning har under räkenskapsåret 2007 uppgått till 23 281 tkr jämfört med 30 
102 tkr räkenskapsåret 2006. Resultatet före finansiella poster för räkenskapsåret 2007 uppgick till 
– 10 096 tkr jämfört med 302 tkr för 2006 vilket främst beror på minskad försäljning.

Finansiell ställning och kassaflöde
Balansomslutningen per 2007-12-31 uppgick till 28 516 tkr jämfört med 28 472 tkr vid årets 
början	och	soliditeten	uppgick	till	20,6%	jämfört	med	11,7%	vid	årets	början.	Det	totala	
kassaflödet för räkenskapsåret uppgick till -592 tkr jämfört med 571  tkr räkenskapsåret 2006. 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 521 tkr. Det positiva kassaflödet 
från finansieringsverksamheten uppgående till 9 579 tkr är hänförligt till under året genomförd 
nyemission.

Räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2006
Intäkter och resultat
Koncernens nettoomsättning har under räkenskapsåret 2006 uppgått till 30 102 tkr jämfört med 21 
558 tkr räkenskapsåret 2005. Resultatet före finansiella poster för räkenskapsåret 2006 uppgick till 
302 tkr jämfört med 472 tkr för 2005.  

Finansiell ställning och kassaflöde
Balansomslutningen per 2006-12-31 uppgick till 28 473 tkr jämfört med 17 775 tkr vid årets början 
och	soliditeten	uppgick	till	11,7%	jämfört	med	10,9	%	vid	årets	början.	Det	totala	kassaflödet	för	
räkenskapsåret uppgick till 570 tkr . Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till  - 
1 055 tkr. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgående till 6 473 tkr är hänförligt till 
nyemission  samt upptagande av lån.  

Räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2005
Intäkter och resultat
Koncernens nettoomsättning har under räkenskapsåret 2005 uppgått till 21 558. Resultatet före 
finansiella poster för räkenskapsåret 2005 uppgick till 472 tkr.

Finansiell ställning  

Balansomslutningen	per	2005-12-31	uppgick	till	17	775	tkr	och	soliditeten	uppgick	till	10,9	%.
I den reviderade årsredovisningen  har ingen kassaflödesanalys för koncernen upprättats.
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Delårsrapport 2008.  Delårsrapporten är ej granskad av revisor
RESULTATRÄKNING - KONCERNEN        
Belopp i SEK      2008-01-01  2007-01-01
            2008-06-30   2007-06-30
       
Nettoomsättning      21 366 014  13 119 243
       21 366 014  13 119 243
        
Rörelsens kostnader     
Handelsvaror      -14 369 365  -8 983 242
Övriga externa kostnader     -3 729 955  -1 983 911
Personalkostnader     -4 014 619  -2 703 113
Rörelseresultat      -747 925    -551 023
       
Av och nedskrivningar av materiella och    
immateriella anläggningstillgångar   -1 704 732   -1 105 135
       
Resultat från finansiella poster    
Ränteintäkter och liknande poster    76 369   7 648
Direkta kostnader för emission AktieTorget      -1 034 000
Räntekostnader och liknande resultatposter   -618 716    -719 541
       
Resultat efter finansiella poster    -2 995 004  -3 402 051
       
       
Resultat före skatt     -2 995 004  -3 402 051
Skatt på årets resultat     
Minoritetsandel i årets resultat    -249 373    -205 292
Periodens resultat     -3 244 377  -3 607 343

BALANSRÄKNING - KONCERNEN    
Belopp i SEK      2008-06-30  2007-06-30
       
TILLGÅNGAR      
Anläggningstillgångar      
Immateriella anläggningstillgångar    
Övriga immateriella anläggningstillgångar   9 495 895   8 567 784
       9 495 895  8 567 784
       
Materiella anläggningstillgångar    
Inventarier, verktyg och installationer   1 468 527   1 987 646
       1 468 527  1 987 646
        
Finansiella anläggningstillgångar    
Andra långfristiga värdepappersinnehav   93 600   92 000
Uppskjuten	skattefordran	 	 	 	 	 433	049	 	 	 377	930
Andra långfristiga fordringar        
       526 649   469 930
               
Summa anläggningstillgångar    11 491 071  11 025 360
       
       
Omsättningstillgångar     
Varulager m.m.      
Färdiga varor och handelsvaror    13 247 831   13 974 262
       13 247 831  13 974 262
       
Kortfristiga fordringar     
Kundfordringar      11 665 973  9 187 527
Skattefordringar      977 041   128 784
Övriga fordringar      649 007   2 068 814
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  516 144    481 172
       13 808 165  11 866 297
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Kassa och bank      928 035   6 154 746
       
Summa omsättningstillgångar    27 984 031  31 995 305
               
SUMMA TILLGÅNGAR     39 475 102  43 020 665
       
       
EGET KAPITAL OCH SKULDER     
       2008-06-30  2007-06-30
Eget kapital      
Bundet eget kapital      
Aktiekapital      795 570   795 570
Bundna reserver övriga     223 780    655 890
       1 019 350  1 451 460
       
Fritt eget kapital      
Fria reserver  övriga     4 624 639  16 890 055
Årets resultat      -3 244 377   -3 607 343
       1 380 262  13 282 712
          
Summa eget kapital     2 399 612  14 734 172
       
Minoritetsintressen     435 051   391 306
       
Långfristiga skulder      
Checkräkningskredit     1 430 465  4 971 646
Övriga skulder till kreditinstitut    12 233 122  10 377 993
Skulder till intresseföretag     9 272 600  1 020 912
Övriga långfristiga skulder       3 141 229
       22 936 187  19 511 780
       
Kortfristiga skulder      
Skulder till kreditinstitut     2 676 300  0
Leverantörsskulder     8 544 657  6 474 645
Skatteskulder      0   102 201
Övriga kortfristiga skulder     435 880   670 024
Upplupna	kostnader	och	förutbetalda	intäkter		 	 2	047	415	 		 1	136	537
       13 704 252  8 383 407
               
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   39 475 102  43 020 665

Nyckeltal – koncernen
       2008   2007
       Jan-feb   Jan-feb
Omsättning      21 366 014  13 119 243
Rörelseresultat      -747 925   -551 023
Resultat före skatt      -3 244 377  -3 607 343
Rörelsemarginal	(%)	 	 	 	 	 -3,50	 	 	 -4,20
Avkastning	på	totalt	kapital	(%)	 	 	 	 -6,0	 										 	 -6,2								
Kassalikviditet      1,07   2,15
Antal utestående aktier vid periodens slut   7 955 700  7 955 700
Soliditet	(%)	 	 	 	 	 	 6,08	 	 	 34,25

Definitioner av nyckeltal
Rörelsemarginal	(%):			 (Rörelseresultat/Omsättningen)*100
Soliditet	(%):		 	 	 (Eget	kapital/Totalt	kapital)*100
Avkastning	totalt	kapital	(%):		(Resultat	efter	fin	intäkter/Totalt	kapital)*100
Kassalikviditet(%):		 	 (Omsättningstillgångar	exkl.	varulager/Kortfristiga	skulder)/100

Allmänna redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd. I de fall det saknas ett allmänt råd från Bokföringsnämnden har i förekommande fall 
vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer.
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Historisk finansiell information
Nedan följer utdrag år årsredovisningarna för räkenskapsåren 2005 – 2007  

Koncernredovisning	är	ej	upprättad	i	2005	års	årsredovisning.	Under	2005	uppstod	
koncernförhållande  men då Bolaget inte enligt årsredovisningslagen uppföljde storlekskriterierna 
för upprättande av koncernredovisning har inte sådan  upprättats.
I årsredovisningen för  2006 är koncernredovisning upprättad  och där har man tagit jämförande 
siffror för 2005.
I lämnad revisionsberättelse för 2005 framgår att årsredovisning och koncernredovisning har 
upprättas vilket är felaktigt.

Koncernen
         2007-01-01 2006-01-01 2005-01-01
Resultaträkning – koncernen (SEK)  Not 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31
Rörelsens intäkter        
Nettoomsättning       23 280 831 30 102 340 21 558 548
Övriga rörelseintäkter      3 667  2 876  910 312
Summa        23 284 498 30 105 216 22 468 860
         
Rörelsens kostnader        
Handelsvaror       -16 464 953 -17 214 043 -11 821 980
Övriga externa kostnader    1 -4 181 290 -5 079 596 -5 111 948
Personalkostnader    2 -6 941 713 -6 202 712 -4 266 843
Avskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar     -2 755 010 -1 307 165 -795 682
Nedskrivningar av omsättningstillgångar
 utöver normala nedskrivningar     -3 038 000 - -
Övriga rörelsekostnader        
Summa        -33 380 966 -29 803 516 -21 996 453
         
Rörelseresultat       -10 096 468 301 700  472 407
         
Resultat från finansiella investeringar        
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 3 31 006  50 307  37 885
Räntekostnader och liknande resultatposter  4 -1 443 214 -1 069 019 -560 207
Summa        -1 412 208 -1 018 712 -522 322
         
Resultat efter finansiella poster     -11 508 676 -717 012  -49 915
          
Skatt på årets resultat      -201 059  160 917  27 305
Minoritetsintressen      -144 021  -126 741  0
         
Årets/ periodens resultat      -11 853 756 -682 836  -22 610
         
         

         2007-01-01 2006-01-01 2005-01-01
Balansräkning – koncernen (SEK)    2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31
         
TILLGÅNGAR        
         
Anläggningstillgångar        
Immateriella anläggningstillgångar        
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 
och liknande arbeten    5 8 499 020 5 687 481 3 445 131
Koncessioner, patent, licenser, varumärken 
samt liknande rättigheter    6 1 005 085 920 989  469 925
Summa       9  504 105  6 608 470 3 915 056
         
Materiella anläggningstillgångar        
Inventarier, verktyg och installationer  7 1 720 847 1 761 888 1 131 136
Summa        1 720 847 1 761 888 1 131 136
   
      



53

Finansiella anläggningstillgångar        
Andra långfristiga värdepappersinnehav  9 95 000  87 560  94 080
Uppskjuten	skattefordran	 	 	 	 10	 351	034	 	 405	104	 	 302	333
Andra långfristiga fordringar     47 181  -  -
Summa        493 215  492 664  396 413
         
Summa anläggningstillgångar     11 718 167 8 863 022 5 442 605
         
Omsättningstillgångar       
Varulager m.m.        
Färdiga varor och handelsvaror     9 312 139 12 895 948 5 567 039
Summa        9 312 139 12 895 948 5 567 039
         
Kortfristiga fordringar        
Kundfordringar       5 990 033 4 384 528 4 599 245
Övriga fordringar       1 026 425 1 006 357 1 474 154
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   202 436  464 030  402 885
Summa        7 218 894 5 854 915 6 476 284
         
Kassa och bank     13 267 272  859 103  288 926
         
Summa omsättningstillgångar     16 798 305 19 609 966 12 332 249
         
SUMMA TILLGÅNGAR      28 516 472 28 472 988 17 774 854
          
         2007-01-01 2006-01-01 2005-01-01
EGET KAPITAL OCH SKULDER     2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31
         
Eget kapital     11      
Bundet eget kapital        
Aktiekapital       795 570  123 460  111 110
Bundna reserver       233 969  655 890  655 890
Summa        1 029 539 779 350  767 000
         
Fritt eget kapital        
Överkursfond       -  1 488 175  0
Balanserad vinst och förlust     -  738 450  868 404
Erhållna aktieägartillskott      -  834 000  334 000
Fria reserver       16 350 429 -  -
Årets resultat       -11 853 756 -682 036  -22 610
Summa        4 496 673 2 378 589 1 179 794
         
Summa eget kapital      5 526 212 3 157 939 1 946 794
         
Minoritetsintressen      340 205  177 036  0
         
Avsättningar        
Avsättningar för skatter      -  -  139 053
Summa        0  0  139 053 
         
Långfristiga skulder        
Skulder till kreditinstitut    12 1 524 701 -  -
Övriga skulder till kreditinstitut   13 6 508 650 9 390 650 5 315 565
Skulder till andra fysiska och juridiska personer   44 860  -  - 
Övriga långfristiga skulder      -  1 606 345 1 475 125
         
Summa        8 078 211 10 996 995 6 790 690
         
Kortfristiga skulder        
Skulder till kreditinstitut      6 977 264 3 005 888 2 739 991
Leverantörsskulder      4 714 545 9 207 981 4 950 601
Skatteskulder       402 734  378 518  113 747
Övriga kortfristiga skulder      615 548  954 579  595 870
Upplupna	kostnader	och	förutbetalda	intäkter			 	 1	861	753	 594	052	 	 498	108
Summa        14 571 844 14 141 018 8 898 317
         
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER    28 516 472 28 472 988 17 774 854
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Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser    
       2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31
Ställda säkerheter för egna skulder och avsättningar     
Företagsinteckningar     13 000 000 10 800 000 5 900 000
Norrlandsfonden och Handelsbanken    
Belåningsbara kundfordringar    3 263 673 2 569 588 1 803 691
Nutek       1 800 000 -  -
Summa       18 063 673 13 369 588 7 703 691
       
Övriga ställda panter och säkerheter    
Pantsatta patent      generell  500 000  0
Summa       -  500 000  0
       
Ansvarsförbindelse      
Övriga ansvarförbindelser     792 400  1 132 000 0
Summa       792 400  1 132 000 0

Kassaflödesanalys för koncernen

       2007-01-  2006-01-  2005-01-
       2007-12  2006-12  2005-12
Den löpande verksamheten     
Resultat efter finansiella poster    -11 508 676 -717 012 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m. 2 730 387 1 307 165 
       
       -8 778 289 590 153 
Betald skatt      24 216  85 819 
        
Kassaflöde från den löpande verksamheten före   -8 754 073 675 972 
förändringar av rörelsekapital    
       
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital   
Ökning (-)/ Minskning (+) av varulager   3 583 809 -7 328 909 
Ökning (-)/ Minskning (+) av rörelsefordringar   -1 433 328 621 369 
Ökning (+)/ Minskning (-) av rörelseskulder   2 082 304 4 976 804 
       
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -4 521 288 -1 054 764 
       
Investeringsverksamheten     
Lämnade lån      -46 181  
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar  -5 030 738 -3 522 537 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar   -587 801  -1 325 249 
Avyttring av materiella anläggningstillgångar   15 000  
       
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -5 649 720 -4 847 786 
       
Finansieringsverksamheten     
Nyemission      14 105 306 1 500 525 
Erhållna aktieägartillskott     500 000 
Upptagna	lån	 	 	 	 	 	 4	206	305	
Amortering av låneskulder     -4 526 129 265 897 
       
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  9 579 177 6 472 727 
       
Årets/ periodens kassaflöde    -591 831  570 177 
Likvida medel vid årets början    859 103  288 926 
       
Likvida medel vid årets slut    267 272  859 103 
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Moderföretag
       2007-01-01 2006-01-01 2005-01-01
Resultaträkning – moderföretag (SEK)  Not 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31
Rörelsens intäkter    
Nettoomsättning      -  -  -
    
Rörelsens kostnader    
Övriga externa kostnader    1 -345 682  -19 027  -20 985
Rörelseresultat      -345 682  -19 027  -20 985
    
Resultat från finansiell poster    
Ränteintäkter och liknande poster   3 10 498  31  346
Räntekostnader och liknande resultatposter  4 -53 339  -122 165  -550
Resultat efter finansiella poster    -388 523  -141 161  -21 189
     
Resultat före skatt     -388 523  -141 161  0
    
Årets resultat      -388 523  -141 161  -21 189

       2007-01-01 2006-01-01 2005-01-01
Balansräkning – moderföretag (SEK)  2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31
   
TILLGÅNGAR    
    
Anläggningstillgångar    
Finansiella anläggningstillgångar    
Andelar i koncernföretag    8 15 491 125 4 491 125 2 491 125
Andra långfristiga fordringar    1 000  -  -
Summa       15 492 125 4 491 125 2 491 125
    
Summa anläggningstillgångar    15 492 125 4 491 125 2 491 125
    
Omsättningstillgångar    
Kortfristiga fordringar    
Fordringar hos koncernföretag    1 283 656 -  -
Skattefordringar      -  49 674  27 996
Övriga fordringar      72 251  10 544  10 543
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  -  29 970  -
Summa       1 355 907 90 188  38 539
    
Kassa och bank      40 820  1 075  29 830
    
Summa omsättningstillgångar    1 396 727 91 263  68 369
    
SUMMA TILLGÅNGAR     16 888 852 4 582 388 2 559 494

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser  2007-01-01 2006-01-01 2005-01-01
       2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31
    
Ställda panter och säkerheter    inga  inga  inga
    
Övriga ställda panter och säkerheter   inga   inga  inga
    
Ansvarsförbindelser    
Borgensförbindelser till förmån för    17 684 950 12 475 396 8 055 555
Koncernföretag    
Summa       17 684 950 12 475 396 8 055 555

       2007-01-01 2006-01-01 2005-01-01
EGET KAPITAL OCH SKULDER    2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31
    
Eget kapital     11   
Bundet eget kapital    
Aktiekapital       795 570  123 460  111 110
Överkursfond      -  -  -
Reservfond      223 780  655 890  655 890
Summa       1 019 350 779 350  767 000



56

    
Fritt eget kapital    
Balanserad vinst eller förlust    15 990 808 2 266 662 299 675
Årets resultat      -388 523  -141 161  -21 189
Summa       15 602 285 2 125 501 278 486
    
Summa eget kapital     16 621 635 2 904 851 1 045 486
    
Långfristiga skulder    
Övriga långfristiga skulder     -  1 606 345 1 475 125
       -  1 606 345 1 475 125
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder     198 640  1 350  600
Skulder till koncernföretag     -  19 842  -
Skatteskulder      -29 727  -  -
Övriga kortfristiga skulder     25 000  25 000  28 283
Upplupna	kostnader	och	förutbetalda	intäkter		 	 73	304	 	 25	000	 	 10	000
Summa       267 217  71 192  38 883
    
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   16 888 852 4 582 388 2 559 494
Kassaflödesanalys – moderföretag (sek)    
       2007-01-01 2006-01-01 2005-01-01
       2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31
Den löpande verksamheten    
Resultat efter finansiella poster    -388 523  -141 470  21 189
       -388 523  -141 470  21 189
Betald skatt      -  310  -
    
Kassaflöde från den löpande verksamheten före  -388 523  -141 160  -21 189
förändringar av rörelsekapital    
    
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital    
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar   -1 296 445 -51 649  39 861
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder   225 752  532 309  25 678
    
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -1 459 216 339 500  44 350
    
Investeringsverksamheten    
Förvärv av dotterföretag     -2 000 000 -2 491 125
Lämnade aktieägartillskott     -11 000 000  
    
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -11 000 000 -2 000 000 -2 491 125
    
Finansieringsverksamheten    
Nyemission      14 105 306 1 500 525 667 000
Erhållna aktieägartillskott     500 000  334 000
Upptagna	lån	 	 	 	 	 	 -368	780		 1	475	125
Amortering av låneskulder     -1 606 345  
    
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  12 498 961 1 631 745 2 476 125
    
Årets kassaflöde      39 745  -28 755  29 350
Likvida medel vid årets början    1 075  29 830  480
    
Likvida medel vid årets slut    40 820  1 075  29 830



57

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Belopp i SEK om inget annat anges.

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd. I de fall det saknas ett allmänt råd från Bokföringsnämnden har i förekommande fall 
vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer.

Värderingsprinciper mm
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges 
nedan.

Skatt
Uppskjutna	skattefordringar	i	avdragsgilla	temporära	skillnader	och	underskottsavdrag	redovisas	
endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skatteutbetalningar i 
framtiden.

Immateriella tillgångar
Immateriella tillgångar som förvärvats av företaget är redovisade till anskaffningsvärde minus 
ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas 
nyttjandeperiod.	Utgifter	avseende	utvecklingsprojekt	balanseras	som	immateriella	tillgångar	i	den	
omfattning som det är tekniskt möjligt att färdigställa det på ett tillförlitligt sätt, det på ett tillförlitligt 
sätt kan beräknas vilka utgifter som är hänförliga till tillgången samt dessa utgifter på ett tillförlitligt 
sätt kan visas generera framtida ekonomiska fördelar. Övriga utvecklingsutgifter kostnadsförs i 
takt	med	att	de	uppkommer.	Utvecklingskostnader	som	tidigare	kostnadsförts	balanseras	inte	som	
tillgång i senare perioder.

Materiella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad 
värdeminskning och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas 
nyttjandeperiod.

Leasing - leasetagare
Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal, vilket innebär att leasingavgiften 
kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden.

Varulager
Varulagret, värderat är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt först in- först ut- 
principen, respektive verkligt värde. Därvid har inkuransrisk beaktats. I egentillverkade halv- och 
helfabrikat består anskaffningsvärdet av direkta tillverkningskostnader och skälig andel av indirekta 
kostnader. Vid värdering har inte hänsyn tagits till kapacitetsutnyttjande.

Fordringar
Fordringar	har	upptagits	till	de	belopp	varmed	de	beräknas	inflyta.	Utländska	fordringar	och	skulder	
har omräknats till balansdagens kurs.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR1:00.

Dotterföretag
Dotterföretag	är	företag	i	vilka	moderföretaget	direkt	eller	indirekt	innehar	mer	än	50	%	av	
röstetalet eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över den driftmässiga och finansiella 
styrningen. Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden. Förvärvsmetoden innebär att ett 
förvärv av dotterföretag betraktas som en transaktion varigenom moderföretaget indirekt förvärvar 
dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i 
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koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och kostnader, identifierbara tillgångar och 
skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ goodwill. 

Utländska	dotterbolags	bokslut	har	omräknats	till	svenska	kronor	enligt	dagskursmetoden.	
Dagskursmetoden innebär att samtliga tillgångar, avsättningar och övriga skulder omräknas till 
balansdagens kurs och samtliga poster i resultaträkningen omräknas till årets genomsnittskurs. 
Uppkomna	omräkningsdifferenser	förs	direkt	mot	koncernens	eget	kapital.
 Noter – gemensamma för koncern och moderföretag
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Noter – gemensamma för koncern och moderföretag

Not 1 Arvode och kostnadsersättning till revisor
2007-01-01 2006-01-01 2005-01-01

2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31

Koncern

Öhrlings PricewaterhouseCoopers m fl

Revisionsarvode - - 39 150

Andra uppdrag - - 9 750

Deloitte AB

Revisionsarvode 50 000 40 000 -

Andra uppdrag 108 125 -

BDO Noraudit Borg DA

Revisionsarvode 50 800 47 397 48 430

Summa 100 800 195 522 97 330

Moderföretag

Öhrlings PricewaterhouseCoopers m fl

Revisionsarvode -15 000 18 900

Andra uppdrag 0 0

Deloitte AB

Revisionsarvode 20 000 30 000 0

Summa 20 000 15 000 18 900

Not 2 Anställda och personalkostnader     

     2007-01-01 2006-01-01 2005-01-01

     2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31

Medeltalet anställda       

        

Moderföretaget har under året ingen anställd personal    

        

Dotterföretag       

Män     19 20 14

Kvinnor     2 4 3

        

Totalt i dotterföretag    21 24 17

        

Koncernen totalt    21 24 17

Könsfördelning i företagsledningen

2007-12 2006-12 2005-12

Andel Andel Andel

kvinnor i % kvinnor i % kvinnor i %

Styrelsen består av 3 stycken ledamöter

Moderföretaget saknar kvinnor i styrelsen

Koncern

Styrelsen - 7,7 7,7

Övriga ledande befattningshavare - - -

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
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Moderföretag       

Styrelse och VD    26 000 0 0

Övriga anställda       

        

Summa     26 000 0 0

Sociala kostnader    8 429 0 0

        

        

Koncern        

Styrelse och VD    1 354 957 1 394 440 1 020 589

Övriga anställda    6 159 638 4 513 049 3 202 707

        

Summa     7 523 024 5 907 489 4 223 296

Sociala kostnader    2 215 615 1 476 714 1 283 807

(varav pensionskostnader)   605 834 326 972 -

Bidrag har erhållits med   -244 826 -258 300 -

2007- Totala personalkostnader i resultaträkningen är eliminerad med 2 675 587 kr (1 776 065) på grund av internt nedlagt arbete 

 avseende produktutveckling.

2007 - Pensionskostnader som belöper sig på styrelse och VD uppgår till 189 396 kr (190 556).

2006 - Totala personalkostnaden i resultaträkningen är eliminerad med 1 776 065 (1 241 771) på grund av internt nedlagt arbete

avseende produktutveckling.

Sjukfrånvaro koncernen

Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid 1,74% 5,26% -

Andel av den totala sjukfrånvaron som avser 

sammanhängande sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer - - -

Sjukfrånvaro fördelad efter kön:

Män 1,80% 5,85% -

Kvinnor 1,39% 2,78% -

Sjukfrånvaron fördelad efter ålderskategori:

29 år eller yngre 1,58% 7,62% -

30-49 år 1,71% 4,12% -

50 år eller äldre 2,06% 4,57% -

Not 3 Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter 2007-01-01 2006-01-01 2005-01-01

2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31

Koncern

Ränteintäkter övriga 31 005 50 307 37 885

31 005 50 307 37 885

Moderföretag

Ränteintäkter övriga 10 498 31 346

10 498 31 346

Not 4 Räntekostnader och liknande poster
2007-01-01 2006-01-01 2005-01-01

2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31
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Koncern

Räntekostnader övriga 1 443 213 1 069 018 560 207

1 443 213 1 069 018 560 207

Moderföretag

Räntekostnader övriga 53 339 122 165 550

53 339 122 165 550

Not 5 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
och liknande arbeten 2007-01-01 2006-01-01 2005-01-01

2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31

Koncern

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 6 735 062 3 808 344 1 142 981

Nyanskaffningar 4 691 044 3 450 718 2 665 363

Utvecklingsbidrag  -524 000 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 11 426 106 6 735 062 3 808 344

Ingående avskrivningar -1 047 581 -363 213 -30 424

Omklassificeringar - -214 858 0

Årets avskrivning enligt plan -1 879 503 -469 510 -332 789

-2 927 084 -1 047 581 -363 213

Redovisat värde vid årets slut 8 499 022 5 687 481 3 445 131

Moderföretag

Inga Ackumulerade anskaffningsvärden

Inga Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Avräkningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5-10 år.

Posten avser utvecklingskostnader i samband med framtagande av produkterna Enjoy 300, Enjoy 600, Enjoy 400,

SwingOut Roto och SwingOut Ambient.

Not 6 Koncessioner, patent, licenser och 
varumärken 2007-01-01 2006-01-01 2005-01-01

2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31

Koncern

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 1 216 093 586 524 165 672

Nyanskaffningar 305 955 595 819 420 852

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

Ingående avskrivningar -261 355 -116 599 -30 373

Årets avskrivning enligt plan -255 610 -144 755 -86 226

1 005 083 920 989 469 925

Redovisat värde vid årets slut 1 005 083 920 989 469 925

Moderföretag

Inga Ackumulerade anskaffningsvärden

Inga Ackumulerade avskrivningar enligt plan



62

Posten avser till största delen patentkostnader för SwingOut Roto, SwingOut Ambient och varumärket Enjoy.

Not 7 Inventarier, verktyg och installationer
2007-01-01 2006-01-01 2005-01-01

2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31

Koncern

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 3 453 570 2 278 321 1 947 379

Nyanskaffningar 587 801 1 325 249 330 942

Avyttringar och utrangeringar -40 000 -150 000 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 001 371 3 453 570 2 278 321

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

Ingående avskrivningar -1 691 682 -1 147 185 -777 961

Avyttringar och utrangeringar 28 667 150 000 0

Omklassificeringar - -1 597 0

Årets avskrivning enligt plan -619 908 -692 900 -369 224

Årets omräkningsdifferenser 2 399   

-2 280 524 -1 691 682 -1 147 185

Redovisat värde vid årets slut 1 720 847 1 761 888 1 131 136

Inventarier som innehas under finansiella leasingavtal Inga Inga Inga

ingår med följande belopp

Moderföretag

Inga ackumulerade anskaffningsvärden

Inga ackumulerade avskrivningar enligt plan

Not 8 Andelar i koncernföretag
2007-01-01 2006-01-01 2005-01-01

2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 4 491 125 2 491 125 -

Aktieägartillskott Enjoy Sales AB 11 000 000 2 000 000 -

Redovisat värde vid årets slut 15 491 125 4 491 125 2 491 125

Specifikation av moderföretagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag

Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.
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2007-01-01 2006-01-01 2005-01-01

2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31

Antal Redovisat Redovisat Redovisat 

Dotterföretag/ Org.nr/ Säte andelar i % värde värde värde

Enjoy Sales AS, 979362153

Fredrikstad, Norge 1010 100 1 500 125 1 500 125 1 500 125

Enjoy Sales AB, 556600-4551

Bräcke 100 100 13 991 000 2 991 000 991 000

15 491 125 4 491 125 2 491 125

Uppgifter om eget kapital och resultat

Enjoy Sales AS

Eget kapital 1 728 162 1 297 933 1 545 046

Resultat 357 659 -147 488 -78 387

Enjoy Sales AB

Eget kapital 2 667 540 3 490 432 1 489 900

Resultat -11 822 892 10 585 -284 576

Not 9 Andra långfristiga värdepappersinnehav
2007-01-01 2006-01-01 2005-01-01

2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31

Koncern

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vensafe AS 100 st á 800 NOK 95 000 87 560 94 080

Redovisat värde vid årets slut 95 000 87 560 94 080

På balansdagen uppgår marknadsvärdet 

på ovanstående värdepapper till: 56 878 15 261  -

Moderbolaget

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vensafe AS 138 st á 160 NOK  - 87 560 87 560

Not 10 Uppskjuten skattefordran

Uppskjuten Uppskjuten 

Koncernen 2007-12-31 skattefordran skatteskuld Netto

Maskiner och inventarier 1 819 5 024 -3 205

Kundfordringar 5 495 5 495

Underskottsavdrag 348 744  348 744

356 058 5 024 351 034

Koncernen 2006-12-31

Maskiner och inventarier 322 322

Kundfordringar 17 650 17 650

Underskottsavdrag 387 132 387 132

405 104 405 104

         

Koncernen 2005-12-31

Uppskjuten skattefordran
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Temporära skillnader 137 661

Framtida skattemässiga underskott 942 099

Uppskjuten skattefordran 28 % 302 333 302 333

         

Not 11 Eget kapital

Aktie- Bundna Fria 

Koncern 2007-12-31 kapital reserver reserver

Utgående balans enligt balans-

räkning föregående år 123 460 655 890 2 378 589

Fondemission 432 110 -432 110

Nyemission 240 000 13 865 307

Omräkningsdifferens 10 189 106 533

Årets resultat       -11 853 756

Vid årets slut 795 570 233 969 4 496 673

Villkorlig återbetalningsskyldighet för aktieägartillskott uppgick till 834 000 kr (834 000).

Koncern 2006-12-31

Utgående balans enligt balans-

räkning föregående år 111 110 655 890 1 179 794

Nyemission 12 350 1 488 175

Erhållna aktieägartillskott 500 000

Omräkningsdifferens -107 344

Årets resultat       -682 036

Vid årets slut 123 460 655 890 2 378 589

Villkorlig återbetalningsskyldighet för aktieägartillskott uppgick till 834 000 kr (334 000).

Koncern 2005-12-31

Utgående balans enligt balans-

räkning föregående år 0 0 0

Årets förändring      111 110 655 890 1 202 404

Årets resultat       -22 610

Vid årets slut 111 110 655 890 1 179 794

Villkorlig återbetalningsskyldighet för aktieägartillskott uppgick till 334 000.

Aktie- Reserv- Fritt eget

kapital fond kapital

Moderföretag 2007-12-31

Vid årets början 123 460 655 890 2 125 501

Fondemission 432 110 -432 110 -

Nyemission 240 000 13 865 307

Disposition enl. årsstämmobeslut

Årets resultat -388 523

Vid årets slut 795 570 223 780 15 602 285

Villkorlig återbetalning skyldighet för aktieägartillskott uppgick till 834 000 kr (834 000 kr).

Aktie- Överkursfond Fritt eget

kapital kapital

Moderföretag 2006-12-31

Vid årets början 111 100 655 890 278 487

Nyemission 12 350 1 488 175
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Erhållna aktieägartillskott 500 000

Årets förlust -141 161

Belopp vid årets utgång 123 450 2 144 065 637 326

Not 12 Checkräkningskredit 2007-01-01 2006-01-01 2005-01-01

2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31

Koncern

Beviljad kreditlimit 1 500 000 5 000 000 2 500 000

Outnyttjad del -24 701 5 000 000 2 500 000

Utnyttjat kreditbelopp -1 524 701 - -

Moderföretag

Saknar beviljad kreditlimit - -

Not 13 Övriga skulder till kreditinstitut
Koncern Moderföretag

2007

Förfallotidpunkt, inom ett år från balansdagen 6 977 264

Förfallotidpunkt, 2 år eller mer från balansdagen 6 508 650

13 485 914 -

2006

Amortering inom 2 till 5 år 10 996 995 1 606 345

10 996 995 1 606 345

2005

Amortering inom 2 till 5 år 4 311 000 1 475 125

4 311 000 1 475 125
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REVISIONSBERÄTTELSE

Till årsstämman i Enjoy Group AB

Organisationsnummer 556653-2924

Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning i Enjoy Group AB för räkenskapsåret 2007. Det är 
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och 
förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättande av årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen, koncernredovisningen 
och förvaltningen på grundval av min revision. 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat 
och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att 
årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En 
revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i 
räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och 
styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt bedöma de betydelsefulla 
uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen 
och koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat 
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även 
granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid 
med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger 
mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. 

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och ger en rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med 
god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenligt med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget 
och för koncernen, behandlar förlusten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och 
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Östersund den 29 maj 2008

Jens Edlund 
Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE

Till årsstämman i Enjoy Group AB

Organisationsnummer 556653-2924

Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning i Enjoy Group AB för räkenskapsåret 2006. Det är 
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och 
förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättande av årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen, koncernredovisningen 
och förvaltningen på grundval av min revision. 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat 
och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att 
årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En 
revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i 
räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och 
styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt bedöma de betydelsefulla 
uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat 
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även 
granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid 
med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger 
mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. 

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och ger en rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med 
god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenligt med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget 
och för koncernen, behandlar förlusten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och 
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Östersund den 15 februari 2007

Jens Edlund 
Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE

Till årsstämman i Enjoy Group AB

Organisationsnummer 556653-2924

Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning i Enjoy Group AB för räkenskapsåret 2005. Det är 
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och 
förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättande av årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen, koncernredovisningen 
och förvaltningen på grundval av min revision. 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat 
och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att 
årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En 
revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i 
räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och 
styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt bedöma de betydelsefulla 
uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat 
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även 
granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid 
med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger 
mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. 

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och ger en rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med 
god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenligt med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget 
och för koncernen, behandlar förlusten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och 
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Östersund den 30 juni 2006

Jens Edlund 
Auktoriserad revisor
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Bolagsordning
Bolagsordning för Enjoy Group AB (publ) 556653-2924, antagen den 30/6 2008       
 
§1 Firma
Aktiebolagets firma (företagsnamn) är Enjoy Group AB. Bolaget är publikt (publ).

§2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Jämtlands (län) och Bräcke (kommun).

§3 Verksamhet
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av kyl- och 
frysenheter samt butiksinredning, samt ha till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt 
äga, vidmakthålla, skydda och bevara de immateriella rättigheter som bolaget äger, bolaget skall 
även äga och förvalta företag och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lägst 500 000 och högst 2 000 000 kronor.

§5 Aktier
Antalet aktier ska vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000 stycken.

Aktie kan utges i två serier, serie A och serie B. Aktie av serie A är förenad med 10 röster. Aktier av 
serie B är förenad med 1 röst.

Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst 555 570 stycken och aktie av serie B kan utges till 
ett antal av högst 19 444 430 stycken.

Aktie av serie A skall kunna omvandlas (konverteras) till aktie av serie B på begäran av ägare till 
sådan aktie av serie A. Framställning därom skall skriftligen göras hos bolagets styrelse. Därvid 
skall anges hur många aktier som önskas omvandlade. Styrelsen för bolaget är skyldig att utan 
dröjsmål behandla frågor om omvandling till aktie av serie A vars ägare framställt begäran om 
sådan omvandling. Omvandling skall utan dröjsmål anmälas för registrering och är verkställd när 
registrering skett.

Beslutar bolaget att genom en kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie 
A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av 
samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). 
Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning 
(subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker 
med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier 
de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast serie 
A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, ha 
företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontantemission eller 
kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, som om emissionen 
gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt 
att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att 
bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om 
kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
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Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i 
förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av 
visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska inte innebära 
någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordning, 
ge ut aktier av nytt slag.

§6 Styrelse      
Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 6 styrelseledamöter och högst 3 styrelsesuppleanter.

Styrelsen väljs årligen på årsstämma för tiden till dess nästa årsstämma har hållits.

§7 Avstämningsförbehåll
Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken eller i förteckning enl. ABL 3§ kap 
12 skall anses behörig att mottaga utdelning och vid fondemission, ny aktie, som tillkommer 
aktieägare, samt att utöva aktieägares företrädesrätt att delta i emission. Avstämningsförbehållet 
skall börja gälla från den 1/3-07.

§8 Revisorer
En till två revisorer väljs på årsstämma för tiden intill årsstämma under det fjärde räkenskapsåret 
efter revisorsval.

§9 Kallelse 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annons i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska 
Dagbladet. Tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken 
avseende förhållandena tio dagar före stämman, dels anmäla sig till bolaget senast kl 12  den 
dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antal biträden skall uppges. Denna dag får ej vara 
söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla 
tidigare än fem vardagar före stämman.

§10 Ärenden på årsstämman
På årsstämman ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande vid stämman
2.	Upprättande	och	godkännande	av	röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
9. Val till styrelse och i förekommande fall av revisorer.
Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§11 Räkenskapsår
Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1/1 – 31/12.
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Skattefrågor
Nedan följer en sammanfattning av de skatteregler som enligt nu gällande svensk 
skattelagstiftning kan aktualiseras vid handel med aktier i Bolaget. Sammanfattningen vänder sig 
till fysiska och juridiska personer, som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, om inte annat anges, 
och är endast avsedd som allmän information. Sammanfattningen inkluderar inte värdepapper 
som innehas som näringsbetingade andelar eller lagertillgångar i näringsverksamhet eller som 
innehas av handelsbolag. Den skattemässiga behandlingen av varje enskild fysisk eller juridisk 
person beror på dennes specifika situation. Särskilda skattekonsekvenser som inte finns beskrivna 
nedan kan aktualiseras. Varje aktieägare i Bolaget bör därför rådfråga skatterådgivare beträffande 
de skattekonsekvenser som kan uppkomma i varje enskilt fall. Bolaget tar ej på sig ansvaret för att 
innehålla källskatt.

Fysiska personer
Kapitalvinster	på	svenska	marknadsanslutna	aktier	beskattas	med	30	%	i	inkomstslaget	kapital.	
Uppkommer	kapitalförluster	på	svenska	marknadsanslutna	aktier	beaktas	hela	förlusten	förutsatt	
att förlusten kan kvittas mot kapitalvinst på aktier och andra aktiebeskattade värdepapper. I andra 
fall	medges	avdrag	med	70	%	av	förlusten	i	inkomstslaget	kapital.	Avdraget	måste	utnyttjas	samma	
år	som	förlusten	uppkommit.	Uppkommer	underskott	i	inkomstslaget	kapital	medges	reduktion	
från skatt på inkomst av tjänst- och näringsverksamhet samt fastighetsskatt. Reduktion medges 
med	30	%	av	underskott	upp	till	100	000	SEK	och	därutöver	med	21	%.	Utdelning	på	aktier	i	
svenska	marknadsanslutna	aktiebolag	beskattas	med	30	%	i	inkomstslaget	kapital	för	personer	
hemmahörande i Sverige.

Juridiska personer
Juridiska personer beskattas för utdelningar och kapitalvinster i inkomstslaget näringsverksamhet, 
med	en	statlig	inkomstskatt	om	28	%.	Avdrag	för	kapitalförlust	vid	avyttring	av	aktier	som	innehas	
som kapitalplacering får dras av endast mot kapitalvinster vid avyttring av aktier och andra 
delägarrätter. Kvarstående kapitalförlust får kvittas mot motsvarande kapitalvinster under senare år. 
Preliminärskatt för utdelning innehålls inte för svenska juridiska personer. Särskilda regler gäller för 
näringsbetingade andelar. 

Aktieägare som är begränsat skattskyldiga
För aktieägare utan skatterättslig hemvist i Sverige som erhåller utdelning från svensk 
juridisk person innehålls normalt kupongskatt. Särskilda regler gäller dock för utdelning på 
näringsbetingade	aktier.	Skattesatsen	är	30	%.	Denna	skattesats	är	dock	i	allmänhet	reducerad	
genom skatteavtal som Sverige ingått med andra länder för undvikande av dubbelbeskattning. 
Kupongskatten innehålls av VPC vid utdelningstillfället. Om aktierna är förvaltarregistrerade svarar 
förvaltaren för skatteavdraget. Aktieägare och innehavare av teckningsrätter som är begränsat 
skatteskyldiga i Sverige och som inte bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige beskattas 
normalt inte i Sverige för kapitalvinster vid avyttring av aktier och teckningsrätter. Aktieägare 
eller innehavare av teckningsrätter kan dock bli föremål för beskattning i sin hemviststat. Enligt 
en särskild regel kan fysiska personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige bli föremål för 
kapitalvinstbeskattning vid avyttring av bland annat svenska aktier om de vid något tillfälle under 
det kalenderår då avyttring skett eller under de föregående tio kalenderåren varit bosatta eller 
stadigvarande vistats i Sverige. Tillämpligheten av regeln är dock i flera fall begränsad genom 
skatteavtal.

Utnyttjande av teckningsrätt
När teckningsrätter utnyttjas för teckning av nya aktier sker inte någon beskattning. 
Anskaffningsutgiften, en aktie utgörs av emissionskursen. Vid försäljning av aktier förvärvade 
genom utnyttjande av teckningsrätter skall aktieägarens omkostnadsbelopp för samtliga aktier av 
samma slag och sort sammanläggas och beräknas med tillämpning av genomsnittsmetoden. Om 
teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier köpts ska erlagd likvid för dessa teckningsrätter 
läggas till vid beräkning av omkostnadsbeloppet för aktierna.
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Avyttring av erhållna teckningsrätter
Teckningsrätterna kommer att marknadsnoteras. Aktieägare som inte vill utnyttja sin företrädesrätt 
att delta i nyemission kan sälja sina teckningsrätter. Skattepliktig kapitalvinst skall då beräknas. 
Om de avyttrade teckningsrätterna erhållits utan vederlag anses varje teckningsrätt vara anskaffad 
för noll kronor. Schablonregeln får inte användas i detta fall. Hela försäljningsintäkten efter avdrag 
för omkostnader för avyttring ska således tas upp till beskattning. Omkostnadsbeloppet för den 
ursprungliga aktien påverkas inte. För fysiska personer gäller att kapitalförluster på aktier och 
kapitalförluster på andra marknadsnoterade delägarrätter än andelar i räntefonder får kvittas fullt ut 
mot en kapitalvinst på teckningsrätterna när dessa är marknadsnoterade. Övriga kapitalförluster får 
kvittas till 70 procent mot kapitalvinster på teckningsrätter. För juridiska personer, utom dödsbon, 
gäller att kapitalförluster på aktier och andra delägarrätter.
För aktiebolag och ekonomiska föreningar gäller att kapitalvinst är skattefri och kapitalförlust inte 
är avdragsgill om innehavaren av teckningsrätterna samtidigt innehar näringsbetingade andelar i 
det företag som rätten hänför sig till och förvärvet grundas på detta innehav. För marknadsnoterade 
teckningsrätter gäller att sådan kapitalvinst är skattefri och kapitalförlust ej avdragsgill endast om 
teckningsrätterna eller de underliggande aktierna har innehafts under en sammanhängande tid om 
minst ett år.

Avyttring av köpta teckningsrätter
Om de avyttrade teckningsrätterna köpts eller på annat sätt förvärvats mot vederlag utgör 
vederlaget anskaffningsvärdet för dessa. Omkostnadsbeloppet för teckningsrätterna 
beräknas enligt genomsnittsmetoden. Schablonmetoden får användas vid beräkningen av 
omkostnadsbeloppet för marknadsnoterade teckningsrätter. För fysiska personer gäller att en 
kapitalförlust på marknadsnoterade teckningsrätter får kvittas fullt ut mot vinster på aktier och andra 
marknadsnoterade delägarrätter utom andelar i svenska räntefonder. Om full kvittning inte kan 
ske är förlusten avdragsgill till 70 procent. För rätten att kvitta kapitalförluster mot kapitalvinster på 
marknadsnoterade teckningsrätter, se ovan under rubriken ” Avyttring av erhållna teckningsrätter”. 
För juridiska personer, utom dödsbon, gäller att kapitalförluster på aktier och andra delägarrätter 
får kvittas fullt ut mot kapitalvinster på delägarrätter. Reglerna avseende skattefria kapitalvinster 
och ej avdragsgilla kapitalförluster på aktiebaserade delägarrätter, som gäller för aktiebolag och 
ekonomiska föreningar, är endast tillämpliga om förvärvet av teckningsrätterna grundas på innehav 
av näringsbetingade andelar i det företag som rätterna hänför sig till.    
   


