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Årsredovisningar, bolagsordning och stiftelseurkund kan beställas i pappersform från bolaget eller 

hämtas från bolagets hemsida: 

Genesis IT AB (publ) 
Norrsågsvägen 41 

972 54  LULEÅ 
Tel: 0920-27 27 00 
Fax: 0920-27 27 99 

Hemsida: www.genesis.se  
 

Allmän information 
Enligt lag (1991:980) om finansiella instrument, 2 kapitel 1 §, gäller att prospekt skall upprättas då 
allmänheten erbjuds köpa värdepapper. Undantag gäller om värdet på erbjudandet understiger en miljon 
euro eller riktar sig till färre än 100 placerare. 
 
Definitioner 
Med ”Genesis IT”, ”Genesis” eller ”Bolaget” avses Genesis IT AB med organisationsnummer 556552-1670 
samt helägda dotterbolag, eller respektive helägt dotterbolag beroende på sammanhanget.  
 
Spridning av memorandumet 
Memorandumet riktar sig inte till personer vars deltagande kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller 
andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandumet får 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. 
 
Tredjepartsinformation 
Genesisi IT har inte granskat siffror, uttalanden, marknadsdata eller annan information som tredje part har 
använt i sina studier, varför styrelsen i Bolaget inte påtar sig något ansvar för riktigheten för sådan i 
memorandumet intagen information och sådan information bör läsas med detta i åtanke. Ingen tredje part 
enligt ovan har, såvitt styrelsen känner till, väsentliga intressen i Bolaget. Informationen som ingår i detta 
memorandum har återgivits korrekt, och såvitt styrelsen känner till har inga uppgifter utelämnats på ett 
sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Finansiell information har till 
viss del avrundats, varvid vissa tabeller ej summerar korrekt. 
 
Framåtriktad information 
Memorandumet innehåller uttalanden om framtidsutsikter som är gjorda av Bolagets styrelse och som 
baseras på nuvarande marknadsförhållanden, verksamhet och lönsamhet. Dessa uttalanden är välgrundade 
och genomarbetade, men läsaren av memorandumet bör ändå vara uppmärksam på att dessa ger uttryck 
för subjektiva bedömningar och därmed är förenade med osäkerhet. Under avsnittet ”Riskfaktorer” återges 
en beskrivning över de faktorer som styrelsen bedömer vara av särskilt stor vikt vad gäller avvikelser från 
framåtriktade uttalanden. 
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Styrelsens försäkran 
Styrelsen för Genesis är ansvarig för innehållet i memorandumet. Härmed försäkras att styrelsen 

vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i memorandumet, såvitt 

styrelsen känner till, överensstämmer med faktiska förhållanden och ingenting är utelämnat, som 

skulle kunna påverka memorandumets innebörd. Bolagets revisorer har inte granskat den 

information som lämnas i föreliggande memorandum. 

Luleå december 2010 
 
Genesis IT AB (publ) 

Anna Flink Rick Abrahamsson Mikael Hjort Sven Stenvall Tommy Flink 
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VD har ordet 
 

 

För mer än 10 år sedan startades Genesis IT. 
Då började vi att utveckla administrativa 
system för företag som vi paketerade i våra 
servrar och lät kunderna använda dessa via 
Internet. Därigenom ökade vi effektiviteten, 
flexibiliteten och säkerheten för de företag 
som använde programmen. Framförallt var 
det handelskedjor som kom att använda 
systemet, vilket gjorde att de kunde följa 
verksamheten i realtid i de olika butikerna. 

Med åren har Genesis breddat 
verksamheten men kärnan har hela tiden 
cirkulerat runt våra servrar där vi lagrar 
programvaror och data för våra kunder på ett 
säkert sätt. Det innebär att kunderna flyttar 
sin datakraft till Genesis och hyr in sig hos oss 
efter behov. Deras programvaror och all data 
lagras på våra servrar, vilket gör att de kan 
komma åt programmen och informationen var 
helst de befinner sig i världen. Det enda 
kunden behöver är en dator med 
Internetuppkoppling. Kunden har tillgång till 
exakt den datorkapacitet och de programvaror 
som behövs och de slipper allt datastrul, 
kostnader för egen IT-personal och 
konsultande nätverkstekniker. Allt underhåll 
sköts av oss på Genesis, liksom backup, 
uppdateringar av programvaror och support. 

För att våra kunder skall vara beredda att 
lämna över all sin datalagring till oss, ställs det 
mycket höga säkerhetskrav på Bolaget. Vår 
serverpark är placerad i Luleå, väl skyddat mot 
inbrott, vatten, brand och värme. De är även 
säkrade mot elavbrott genom våra egna 
dieselgeneratorer som startar vid behov. Även 
kylsystemen är viktiga delar i anläggningen, 
för att hålla nere temperaturen i 
serverrummet. Dessutom finns givetvis flera 
antivirussystem, system för intrångsdetektion 
och kontinuerlig säkerhetskopiering. 

 
 
Ett nytt spännande affärsområde i Genesis 

är BevakningDirekt där vi använder våra 
servrar till att lagra information från 
övervakningskameror och andra bevaknings-
system. Systemet ger användaren möjlighet 
att se vad som händer på platser som behöver 
övervakas, oavsett var man befinner sig. 
Övervakningssystemen finns i en mängd olika 
varianter för att passa de flesta olika behov. 
Ett speciellt system finns för transport-
branschen som är hårt drabbat av stölder, 
skadegörelse och andra brott. Systemet gör 
att brotten minskar direkt efter installation, 
samtidigt som det underlättar att klara upp 
begångna brott. 

Genom våra starka samarbetspartners, G4S, 
YIT och Skanska Electro, kommer vi att få hjälp 
med lanseringen av BevakningDirekt även 
utanför Sverige.  

Hoppas att du får en bra inblick i vår 
verksamhet genom det här memorandumet. 
Vill du sedan vara med och bygga detta 
spännande och stabila företag är du 
välkommen som delägare i Genesis IT AB. Ett 
stabilt och säkert företag som kommer att 
fortsätta sin expansion och tillväxt, och 
därmed blir en lönsam investering för dig som 
aktieägare. 

 
Luleå i december 2010 

Tommy Flink  VD 
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Handel i aktien 
Genesis IT har godkänts av AktieTorgets anslutningskommitté för upptagande av handel 

på AktieTorgets handelslista. Första handelsdag för Genesis aktie var måndagen den 11 
oktober 2010. 

 Handelsbeteckningen för aktien är GENE och  ISIN-koden är SE0000741712. 

 
 
Handel på AktieTorget 

AktieTorget är ett värdepappersinstitut och har Finansinspektionens tillstånd att driva 
handel med värdepapper. Genom avtal med Stockholmsbörsen använder AktieTorget 
fondbörsens handelssystem INET. Det innebär att den som vill köpa och sälja aktier som är 
listade 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, i dagstidningarna 
och på www.aktietorget.se. 
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Aktiespridning i Genesis IT AB (publ)  
Villkor i sammandrag  
Syfte:  Bredda ägandet  
Teckningskurs:  1,00 SEK/aktie (courtage utgår ej)  
Aktieposter:  Minsta teckningspost 2 000 stycken aktier, 

motsvarande 2 000 SEK. Därefter i poster om 1 000 
stycken aktier, motsvarande 1 000 SEK.  

Teckningstid:  20 december 2010 – 5 januari 2011  
Likviddag:  3 bankdagar efter utställandet av avräkningsnota. 

Beräknad likviddag är den 12 januari 2011  
Omfattning:  500 poster, motsvarande 500 000 befintliga aktier 

(ingen utspädning)  
 
Anmälan skall vara Aktieinvest Fondkommission AB tillhanda senast den 5 januari 2011  
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Inbjudan till köp av aktier  
Huvudägaren i Genesis IT bjuder härmed in till en spridning av aktien där allmänheten erbjuds att köpa 
befintliga aktier i bolaget. Detta erbjudande avser befintliga aktier i Genesis IT AB (publ) i poster om 1 000 st.  
 

Bakgrund och motiv  
Syftet är genom att bredda ägandet, öka intresset för bolagets aktier, dessutom öka likviditeten i bolagets aktie 
då den så kallade ”free-float” ökar vilket skapar möjligheter för en större handel i aktien.  
Huvudägaren äger genom bolag 85,65 procent av rösterna i Genesis IT. För att uppnå syftet med spridningen 
kommer Stenvalls Trä Aktiebolag sälja 500 aktieposter om 1 000 aktier, totalt 500 000 aktier, motsvarande 6,23 
procent av rösterna i bolaget.  
 

Teckningskurs  
Teckningskursen är 1,00 SEK per aktie. Courtage utgår ej.  

 
Teckningstid  
Teckningsanmälningar, vilka är bindande, skall insändas under perioden 20 december 2010 till 5 januari 2011. 
  

Besked om tilldelning och betalning  
Beslut om tilldelning av aktier lämnas genom tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Detta beräknas 
ske den 7 januari 2011. De som eventuellt ej tilldelats några aktier erhåller inget meddelande. Betalning skall 
ske inom tre bankdagar från utsändandet av avräkningsnotorna. Beräknad likviddag är den 12 januari 2011. 
Betalning görs i enlighet med de instruktioner som framgår av avräkningsnotan.  
 

Tilldelning av aktier  
Vid överteckning kommer huvudägaren att besluta om tilldelning. Härvid kommer i första hand en bred 
spridning av ägandet att prioriteras. Anmälningar för teckning från allmänheten skall försökas tillgodoses. 
Härefter kommer befintliga aktieägare att få teckna. Tilldelning kan komma att ske med ett lägre antal aktier än 
vad som angivits på anmälningssedlarna eller i vissa fall helt utebli.  
 

Anmälningssedlar  
Anmälningssedlar kan hämtas på:  
www.aktieinvest.se alternativt www.genesis.se  
Anmälningssedlar kan insändas till:  
Aktieinvest FK AB  
Emittentservice 
113 89 Stockholm  
Eller fax 08-5065 1701 alt inskannad via e-post till: emittentservice@aktieinvest.se  
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Riskfaktorer 

 
En investering i Genesis utgör en affärsmöjlighet, men är även förknippad med 

risker. Dessa risker kan på grund av omvärldsfaktorer och bolagets affärsinriktning 
vara svåra att bedöma och kvantifiera. Hela det investerade kapitalet kan förloras. I 
bolag med ringa eller begränsad historik kan risken ses som särskilt stor. För att 
bedöma bolaget är det viktigt att beakta de personer som kommer att driva 
verksamheten, deras bakgrund samt riskprofilen i den verksamhet som ska bedrivas.  

 

Nedan följer en övergripande redogörelse 
för riskfaktorer som styrelsen för Genesis har 
bedömt skulle kunna ha betydelse för 
bedömningen av Bolagets verksamhet, dess 
aktie och framtidsutsikter. Riskfaktorerna är 
beskrivna utan inbördes rangordning och gör 
inte anspråk på att vara heltäckande. Det 
innebär att det kan finnas andra faktorer som 
kan påverka Bolagets verksamhet och 
lönsamhet.  

Utöver de risker som anges nedan samt 
andra förekommande faktorer bör 
investeraren även noggrant beakta övrig 
information i detta memorandum. 
 

Bransch- och marknadsrisker 
Konjunkturutveckling 

Externa faktorer av mer generell karaktär 
såsom utbud och efterfrågan samt ekonomiskt 
klimat, kan inverka på Bolagets verksamhet 
och lönsamhet. Dessa faktorer är inte 
påverkbara av Bolagets ledning. 
 
Marknadsutveckling 

Marknaden inom IT-relaterade tjänster 
utvecklas mycket fort. Det är ledningens 
uppfattning att marknaden kommer att 
fortsätta att utvecklas och växa under de 
närmaste åren. Om den generella 
marknadstillväxten avtar, kan dock Bolagets 
intäkter, kostnader och aktievärdering 
påverkas negativt.  
 
Konkurrens 

Den snabba marknadstillväxten under 
senare år har medfört att ett flertal aktörer 
har etablerats inom olika segment av Bolagets 

marknad. Ledningen bedömer att en viktig 
faktor för framtida lönsamhet är att snabbt 
befästa en väsentlig marknadsandel och 
uppnå skalfördelar. Om Bolaget inte förmår 
att anpassa verksamheten efter kundernas 
önskemål, kan detta på sikt försämra Bolagets 
konkurrenskraft och försämra möjligheterna 
till att ta marknadsandelar. 
 
 
Bolagsspecifika risker 
Begränsade resurser 

Genesis är ett litet bolag med begränsade 
resurser vad gäller ledning, administration och 
kapital. För genomförandet av strategin är det 
av vikt, att resurserna disponeras på ett för 
bolaget optimalt sätt. Det finns en risk att 
bolagets resurser inte räcker till och därmed 
drabbas av såväl finansiellt som operativt 
relaterade problem. 
 
Beroende av nyckelpersoner och medarbetare 

Genesis baserar sin framgång på ett fåtal 
personers kunskap, erfarenhet och kreativitet. 
Bolaget är även i framtiden beroende av att 
kunna finna kvalificerade medarbetare. 
Bolaget arbetar hårt med att minska 
beroendet genom en god dokumentation av 
rutiner och arbetsmetoder. 
 
Intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov 

Det kan inte heller uteslutas att Genesis i 
framtiden kan komma att söka nytt externt 
kapital. Det finns inga garantier att det i så fall 
kan anskaffas på för aktieägare fördelaktiga 
villkor. Ett misslyckande i att generera vinster i 
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tillräcklig omfattning kan påverka bolagets 
marknadsvärde. 

 
Snabb förändringstakt 

Förändringstakten och behovet av 
kompetensutveckling är stort inom IT-
relaterade tjänster, varför det är viktigt för 
Genesis att följa med utvecklingen och ser till 
att personalen har den kompetens som krävs. 
Skulle företaget inte följa med utvecklingen i 
tillräcklig omfattning finns en risk att Bolaget 
förlorar viktiga kunder. 
 
Aktiemarknadsrelaterade risker 
Aktiens likviditet 

Genesis aktie har tidigare handlats på HQ 
Banks inofficiella handelsplats. För att få en 
mer likvid handelsplats har styrelsen i Genesis 
valt att ansöka om listning på AktieTorget i 
samband med utgivandet av detta dokument. 
Aktien kommer att ägas av ett mindre antal 
aktieägare vilket gör att det kan föreligga en 
risk att aktien inte omsätts varje dag. 
Avståndet mellan köp- och säljkurs kan därför 
vara betydande. Det finns ingen garanti för att 
aktier kan köpas eller säljas till för 
innehavaren acceptabla nivåer vid varje given 
tidpunkt.  
 

Kursfall på aktiemarknaden 

Aktiemarknaden kan generellt gå ner av 
olika orsaker så som räntehöjningar, politiska 
utspel, valutakursförändringar och sämre 
konjunkturella förutsättningar.  

Aktiemarknaden präglas även till stor del av 
psykologiska faktorer. En aktie som Genesis 
aktie påverkas på samma sätt som alla andra 
aktier av dessa faktorer, vilka till sin natur 
många gånger kan vara problematiska att 
förutse och skydda sig mot. 
 
Framtida utebliven utdelning 

Genesis är fortfarande i uppbyggnadsstadiet 
och har sedan grundandet inte genomfört 
några utdelningar till aktieägarna. Det är 
ledningens avsikt att under de närmaste åren 
använda genererade vinstmedel till att 
utveckla Bolagets verksamhet och befästa 
dess position på marknaden. Det är Bolagets 
styrelse som beslutar om utdelning till 
aktieägarna utifrån rådande förutsättningar 
för verksamheten. En framtida värdeökning i 
Bolagets aktier ligger således under närmaste 
åren främst i en ökande aktiekurs. 
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Bakgrund och motiv  
 

Genesis aktie har sedan den 17 april 2000 handlats på HQ Techmarket. Med 
anledning av den turbulens som råder inom HQ-sfären beslöt Genesis styrelse om att 
ansöka om listning av aktien på AktieTorget och därigenom förhoppningsvis få en mer 
likvid aktie. 

 
Genesis bildades 1998 som Sveriges första 

ASP-leverantör, vilket innebär att företaget 
hyr ut totallösningar online, inklusive enstaka 
applikationer eller hela kundanpassade 
programlösningar genom Bolagets egna 
serverpark. Genesis är ett IT företag med 
fokus på drifta tjänster med hög säkerhet. 
Bolagets medarbetare har en bred 
kompetensnivå och deltar aktivt i företags 
utveckling med personligt engagemang. 
Genesis har stor erfarenhet av 
mjukvaruutveckling då en av företagets 
basprodukter är den unika kamera-
övervakningstjänsten BevakningDirekt samt 
det egenutvecklade affärssystemet Fenix. 

Genesis är för närvarande 10 st 
medarbetare som alla är stationerade i Luleå. 

Av dessa 10 medarbetare är 6 st dedikerade 
tekniker som helt eller delvis ansvarar för den 
driftmiljö som Genesis tillhandahåller. 

Genesis ägs till 85,65 procent av Stenvalls 
Trä koncernen och är helhetsleverantör åt 
samtliga bolag inom koncernen. Genesis har 
mer än 10 års erfarenhet av att leverera olika 
typer av tjänster vilket inkluderar 
nyckelfärdiga lösningar för kommunikation, 
hårdvara och installation och erbjuder 
driftmiljöer för såväl stora som små företag. 

Målsättningen är att leverera maximal 
tillgänglighet med säkerhet och 
kostnadseffektivitet där kundnyttan hamnar i 
centrum. 

. 
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Historik 
 
1998 
• Genesis startades under våren 1998.  

2000 

• Genesis aktie börjar handlas på HQ 
Techmarket den 17 april år 2000. 

2005 

• Genesis lanserar det egenutvecklade 
kamerasystemet BevakningDirekt. 

2006 

• Genesis startar samarbete med Skanska 
Electro beträffande BevakningDirekt. 

 

 

2008 

• Genesis skriver partneravtal med YIT 
Sverige gällande produkten Bevakning-
Direkt. 

2009 

• Genesis flyttar verksamheten till en 
modern och företagsanpassad lokal. 

2010 

• Genesis skriver återförsäljaravtal med G4S 
Secure Solutions beträffande Bevakning-
Direkt. 

• G4S lanserar BevakningDirekt på Skydd 
säkerhetsmässan i september 2010. 
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Verksamheten 
 

Genesis IT AB är en Application Service 
Provider (ASP) som genom utvalda marknads-
partners erbjuder en kostnadseffektiv IT-
lösning för små och medelstora företag.  ASP 
eller applikationsuthyrning, numera även 
kallat molntjänster, är en affärsverksamhet 
som erbjuder databaserade tjänster till 
företagen över Internet. Application Service 
Provider. 

Genesis IT är även ett produkt-
utvecklingsföretag med av bland annat det 
administrativa programmet Fenix och 
kameraövervakningstjänsten BevakningDirekt. 

Fenix är ett affärssystem för både små och 
medelstora företag. Fenix hanterar bland 
annat butiksdatarutiner, offert, order-
bekräftelse, plocklista, följesedel, faktura, 
kontantnota, lager, kundreskontra och 
räntefakturering. Programmet hanterar även 
varuinköp, inventering, leverantörsreskontra, 
leverantörsbetalningar via fil och självklart en 
komplett bokföringsfunktion. 

För att använda programmet används 
vanligen en terminal eller terminalprogram på 
en PC som kopplas upp mot Genesis IT:s 
serverpark, där också all affärsdata lagras. 

Ingen risk för hårddiskkrasch eller att bli 
bestulen på viktigt affärsmaterial föreligger, 
eftersom programmet ligger installerat på vår 
server i vår extremt säkra serverhall. 

BevakningDirekt är en tjänst utvecklad av 
Genesis. Bakom den idag så effektiva 
lösningen ligger flera års tester och avancerad 
programmering. Eftersom Genesis verksamhet 
alltid har präglats av ett hårt säkerhets-
tänkande genomsyrar även det Bevakning-
Direkt. Plattformen är utformad med säkerhet 
och användarvänlighet i fokus. Idag är Genesis 
ensamma om att kunna erbjuda möjligheten 
till att fjärrlagra inspelat material på det sätt 
som BevakningDirekt tillåter. I kombination 
med Genesis höga säkerhetsnivå är 
BevakningDirekt en av landets mest 
avancerade övervakningslösningar. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Affärside 

Att hyra ut underhållsfria och kostnadseffektiva serverdrift lösningar. 
Att utveckla det unika kameraövervakningssystemet BevakningDirekt. 

 
Vision 

Genesis-IT skall vara det självklara valet för företag som vill fokusera på 
kärnverksamheten och minimera IT-relaterade kostnader och problem. 

Dessutom skall företag välja Genesis när de behöver säkra 
övervakningslösningar. 
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ASP 
 
Behovet för ASP har utvecklats från de 

ökande kostnaderna för specialiserad 
mjukvara som har överskridit vad små och 
halvstora affärsrörelser klarar av. Likaså har 
mjukvarors växande komplexitet lett till 
enorma kostnader i att distribuera mjukvaran 
till slutanvändare. Genom ASP kan 
komplexiteten och kostnaden för sådan 
mjukvara minskas. Därutöver har problemen 
med uppgradering eliminerats från slutfirman 
genom att placera ansvaret på ASP:n att 
bibehålla uppdateringstjänster, teknisk 
support, fysisk och elektronisk säkerhet och 
inbyggd support för affärskontinuitet och 
flexibelt arbetande. 

Genesis IT har en mycket hög säkerhetsnivå. 
Säkerhetsmedvetandet genomsyrar hela 
organisationen och alla medarbetare har ett 
stort enskilt säkerhetsansvar. 

Serverparken är placerad i en nybyggd lokal i 
Luleå. Serverrummet är skyddat mot inbrott, 
vatten, brand och värme. Elförsörjningen är 
säkrad med redundanta dieselgeneratorer och 
UPS. Serverrumskylan sköts av ett kylsystem 
med 2 st alternerande kylaggregat. Ett separat 
kylsystem finns som nödkyla. 

Den logiska säkerheten består bl.a. av: 

• Flera anti-virussystem 
• System för intrångsdetektion 
• Segmenterade nät 
• Kontinuerlig övervakning av nät och 

serverhälsa. 
• Kontinuerlig säkerhetskopiering 

genomförs på såväl data som utrustning. 
• Backup lagras också på annan plats för att 

säkerställa återläsning. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
WorldWideDesktop 

Genesis egen kundanpassade ASP-tjänst 
heter WorldWideDesktopTM. Den innebär att 
kunden alltid har sitt 'skrivbord' på skärmen, 
var än i världen kunden befinner dig. 

Kvar hos kunden står i princip bara 
bildskärmar och tangentbord. Men datorerna 
och programvarorna finns hos Bolaget, vilket 
innebär att allt fungerar som det ska. Utan 
krångel. 

Kunderna har tillgång till exakt den 
datorkapacitet och de programvaror som man 
behöver. De slipper datastrul, dryga kostnader 
för egen IT-personal eller konsultande 
nätverkstekniker. Kunderna behöver över 
huvud taget inte bekymra sig över datorerna; 
Med WorldWideDesktopTM fungerar allt som 
det ska. 

Allt underhåll sköts av Genesis, liksom 
backup, uppdateringar av programvaror och 
support. Bolaget gör alla hårdvaru-
uppgraderingar. Kunden "outsourcar" helt 
enkelt problem till Bolaget och ägnar sig 
istället åt att göra affärer. 
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BevakningDirekt 
 
BevakningDirekt är ett så kallat distribuerat 

system, vilket innebär att flera av 
komponenterna i systemet är strategiskt 
placerade på olika geografiska platser. Vid 
varje objekt, en lagerlokal, ett kontor eller till 
exempel ett parkeringshus, placeras en 
platskoncentrator tillsammans med ett antal 
kameror. Kamerorna som registrerar 
händelseförloppen sänder materialet till 
platskoncentratorn där allt lagras.  

Platskoncentratorn är inte bara en 
lagringsplats, utan även en nyckelkomponent i 
kommunikationen till Genesis serverhall där 
allt material också lagras. Därigenom sparas 
materialet alltid på två ställen. Dessutom är 
det krypterat. Skulle något hända med 
koncentratorn likväl som med någon kamera, 
en ledning eller liknande skickas ett larm 
omgående. BevakningDirekt är ett 
självövervakande system som larmar vid alla 
försök till sabotage. 

 

 
 
 BevakningDirekt kan användas för att 

övervaka temperatuerer, dörrar och liknande, 
men det går även att tillföra andra funktioner 
så som tända strålkastare, öppna och låsa 
dörrar. Systemet är Internetbaserat, vilket 
innebär att det går att logga in sig i systemet 
varifrån som helst i Världen. Det går även att 
bevaka ett flertal olika ställen samtidigt. Ett 
eventuellt larm skickas sedan till kunden, 
polisen eller bevakningsföretaget via sms, 
mms, e-post eller röstmeddelande till kunden, 
polisen eller bevakningsföretaget. 

 

 
 
 

 
 
Systemet har även en funktion att låta 

kamerorna vara vilande men med möjlighet 
till en snabb start vid akuta händelseförlopp. 
Det kan vara vid rånsituationer på 
bensinstationer, i butiker eller kiosker. 
Funktionen kallar företaget för ”Panic Button”, 

Ett snabbt tryck på en knapp gör att 
inspelningen startar och ett larm skickas iväg.  

 
 
Affärsmodell 

När det gäller BevakningDirekt tillämpar 
Genesis en affärsmodell där några utvalda 
partners, G4S, YIT och Skanska Electro står för 
införsäljningen till kunderna. Genesis erhåller 
vid införsäljningen en större intäkt för de 
kameror och annan utrustning som installeras, 
sedan betalar slutkunden en löpande avgift 
varje månad för driften av systemet. 

Affärsmodellen innebär att Genesis får en 
allt större repetitiv intäktsmassa ju fler kunder 
som ansluter sig till BevakningDirekt, vilket på 
sikt borgar för en god lönsamhet i Bolaget.  
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Fenix 
 

 
Redan för drygt 10 år sedan lanserade 

Genesis sitt Internetbaserade redovisnings-
program Fenix. För att använda programmet 
används vanligen en terminal som kopplas 
upp mot Genesis IT:s serverpark, där 
programvaran finns tillgänglig och där också 
all affärsdata lagras. Ingen risk för kunden att 
en hårddiskkrasch inträffar eller att bli 
bestulen på viktigt affärsmaterial, eftersom 
programmet ligger installerat på Genesis 
server i Bolagets extremt säkra serverhall.  

En fördel för kedjeföretag är att alla 
kopplingar från enskilda medlemmar till 
kedjans huvudkontor sker från ett enda ställe. 
En annan är att all prisuppdatering och 
artikelhantering för kundernas artikelregister 
blir avsevärt förenklad när allt centraliseras. 

Genesis lösning innehåller dessutom all 
hårdvara för kedjans eget intranet. Kedjan får 
tillgång till alla butikers information, intranet, 
mail och möjlighet att snabbt agera på 
marknaden utan att investera i central 
datorkapacitet eller personal. 

Förutom de uppenbara fördelarna för ett 
kedjeföretag, får varje användare en lösning 
som är enklare att hantera och ungefär 
hälften så dyr som ett normalt pc-baserat 
nätverk med applikationen liggande hos 
kunden. Trots det får kunden tillgång till all pc-
baserad programvara. 

Fenix är ett affärssystem för både små och 
medelstora företag. 
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Framtidsutsikter 
 
Försäljning och marknadsföring 

 Styrelsen för Genesis IT AB har fastställt en 
utvecklingsplan för att fullfölja de finansiella 
målen. 

För att kunna nå de målen är det viktigt att 
Genesis tillsammans med sina partner, YIT, 
G4S och Skanska Electro, når en bred 
marknadsspridning. Att expandera inom 
norden ligger också nära förestående för att 
kunna nå målen. 
  
Geografisk expansion 

 Genesis IT AB har för avsikt att expandera i 
de nordiska länderna de närmsta åren. 
Expansionen kommer att göras tillsammans 
med de partner som Genesis har etablerat. 

  Produktlanseringar 
Nya applikationer i segmentet Bevakning-

Direkt utvecklas ständigt, senaste året har två 
produkter sett dagens ljus, BD Transport & 
TravelSecurity som riktar sig på 
transportföretag med mobila objekt som skall 
kameraövervakas eller hanteras. Samt BD 
Area Security som har anpassats för 
obevakade platser. 
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Styrelse 
 

Anna Flink, f 1962. Styrelseordförande 
Anna Flink är ekonomichef och styrelseordförande för Stenvalls Trä 
koncernens alla bolag.  Anna är utbildad civilekonom och har en lång 
erfarenhet som företagsledare. 
Aktieinnehav: 1 Via bolag 6 808 966 aktier 
 
 

 
 

 
Tommy Flink, f 1961. Styrelseledamot och VD 
Tommy Flink är grundare till Genesis IT.  Tommy Flink har en lång erfarenhet 
som företagsledare in IT branschen, systemering och utveckling. Tommy har 
varit egenföretagare inom IT-branschen sedan 1979. 
Aktieinnehav: 0 aktier 

Sven Stenvall, f 1957. Styrelseledamot 
Sven Stenvall är teknisk chef för Stenvalls Trä AB och VD för Kallax Flyg AB. 
Sven har en lång erfarenhet som företagsledare inom sågverksindustrin och 
flygbranschen. 
Aktieinnehav:1 Eget innehav 825 aktier och via bolag 6 808 966 aktier 

 
 
 
 

 
Mikael Hjorth, f 1965. Styrelseledamot 
Mikael Hjorth är VD för XL Bygg Stenvalls AB, Fönsterfabriken i Sverige AB 
och marknadschef för Stenvalls Trä AB. Mikael Hjorth har en skoglig 
utbildning från tidiga 80-talet. Mikael har en lång erfarenhet som 
marknadschef inom sågverksindustrin. 
Aktieinnehav: 1 000 aktier 

Rick Abrahamsson, f 1966. Styrelseledamot 
Rick Abrahamsson är energiingenjör och Key Account Manager för 
Vattenfall. Rick har en lång erfarenhet av marknadsfrågor och 
storkundsavtal. 
Aktieinnehav:  0 aktier 

 
 
 
 

Folke Stenvall, 1959. Styrelsesuppleant 
Folke Stenvall är VD för Stenvalls Trä AB. Folke har en lång erfarenhet som 
företagsledare inom sågverksindustrin. 
Aktieinnehav:1 Via bolag 6 808 966 aktier 
                                                           
1 Delägare i Stenvalls Trä AB 



      
   

   

 

18

Revisor  

 
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB 
är utsett revisionsbolag med huvudansvarig revisor Anders Färnstrand och Lena Holmström som 
revisorssuppleant. Båda är auktoriserade revisorer och medlemmar av föreningen Far. 
Skeppargatan 23, Box 65, 931 21  SKELLEFTEÅ 
Tel 0910-71 15 50 
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Organisation 
 
Genesis IT AB är ett dotterbolag till Stenvalls 
Trä AB, som innehar 85,65 procent av såväl 
kapital som röster i bolaget. Stenvalls Trä AB 
ägs av Sven och Folke Stenvall samt av Anna 
Flink. 
 
Operativ struktur 

Genesis IT AB startade sin verksamhet våren 
1998. Bolagets verksamhet består av tre 

verksamhetsområden, ASP, det administrativa 
programmet Fenix och BevakningDirekt. 

Den operativa verksamheten bedrivs i 
Genesis IT i två avdelningar, Drifttjänster, med 
ansvar för support, drift och försäljning, samt 
Säkerhetstjänster, med ansvar för utveckling 
och partneransvar för BevakningDirekt.  

 
 
 

 
 
  
 

Legal struktur 
Genesis IT AB (publ) är ett aktiebolag och 

bedriver verksamhet under denna 
associationsform, vilken regleras av 
aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget bildades 
i Sverige och registrerades hos Bolagsverket 
den 23 januari 1998 med organisations-
nummer 556552-1670. Den ursprungliga 
firman var Amigo nr 393 AB. Nuvarande firma 
registrerades den 13 maj 1998. 
 
Verksamhetsbeskrivning  

Genesisi IT AB ska enligt registrerad 
verksamhetsbeskrivning hos Bolagsverket skall 
genom försäljning eller uthyrning till företag 
och organisationer tillhandahålla 
underhållsfria och kostnadseffektiva IT-
lösningar, innefattande egenutvecklade 
applikationer, standardprogramvaror, konsult-
tjänster, hårdvara eller support, oberoende av 
kundens geografiska lokalisering eller 

befintliga tekniska plattform, (Application 
Service Provider – ASP) samt idka därmed 
förenlig verksamhet. 

 
Styrelsens arbetsformer 

Styrelsen väljs på ordinarie årsstämma för 
ett år i taget. Nuvarande VD har varit aktiv i 
företag sedan dess början. Första året, fram 
till den 12 november 1999 var han suppleant i 
styrelsen. Därefter har han varit ordinarie 
ledamot. Den 26 november 2002 anställdes 
han som VD i Bolaget. Rick Abrahamsson 
valdes in i styrelsen den 18 december 2003. 
Den 26 januari 2007 valdes Anna Flink, Mikael 
Hjorth och Sven Stenvall in i styrelsen. Anna 
Flink utsågs då till styrelsens ordförande. Den 
11 juni samma år valdes Folke Stenvall in som 
suppleant till styrelsen. 

Under det senaste verksamhetsåret har 
styrelsen haft tre (tre) protokollförda 
sammanträden. Sammanträdena följer en 
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fastställd föredragningsplan ägnad att 
säkerställa styrelsens behov av information 
och påverkas i övrigt av den särskilda 
arbetsordning styrelsen följer. 

 
Uppförandekoden 

Bolaget tillämpar inte Svensk Kod för 
Bolagsstyrning då bolaget inte har den storlek 
för att koden skall påkallas. Därav följer att 
bolaget inte har någon valberedning eller 
kommitté för att behandla revisions- och 
ersättningsfrågor. Handhavande av dessa 
frågor faller på styrelsen kollektivt. 

 
Lön och ersättningar 

Under 2009 utgick inget styrelsearvode till 
styrelsens ledamöter för dess arbete i Genesis 
IT AB. För år 2010 gäller att Rick Abrahamsson 
har fakturerat från sitt bolag en ersättning om 
19 600 kronor. I övrigt utgår inte något 
styrelsearvode i Bolaget. Kommande arvoden 
bestäms på Bolagets årsstämma. 

För 2009 utgick en lön till VD på totalt 
308 000 kronor, exklusive sociala avgifter, för 
år 2010 är lönen 330 000 kronor. Bolaget har 
pensionsåtaganden gentemot VD mot-
svarande allmän pensionsplan. Bolaget fullgör 
åtagandet genom löpande betalning av 
försäkringspremien. Uppsägningstiden från 
bolagets sida gentemot VD är tre månader. 
Under uppsägningstiden utgår full lön och 
övriga avtalade förmåner. 

Revisionsarvode utgår mot av styrelsen 
godkänd räkning. 
 
Finansiella mål 

Styrelsen har satt som mål att Genesis skall 
ha ett positivt rörelseresultat och kassaflöde. 
Därutöver skall även omsättningsutvecklingen 
också vara positiv. 
 
Utdelningspolicy 

Genesis har under tidigare år inte lämnat 
någon utdelning till aktieägarna. Framtida 
utdelningspolicy bestäms då kassaflödet från 
verksamheten är positivt och företaget har 
resurser att lämna utdelning till aktieägarna. 
 
 
 
 

Närståendeförhållanden 
Styrelseordföranden i Genesis Anna Flink är 

gift med bolagets VD och styrelseledamot 
Tommy Flink. 

Anna Flink är dessutom syster till ledamoten 
Sven Stenvall och styrelsesuppleanten Folke 
Stenvall. Dessa tre syskon är ägare av Stenvalls 
Trä AB som är Genesis störste aktieägare. 
 
Transaktioner med närstående 

VD Tommy Flink och styrelseordförande 
Anna Flink har ett handelsbolag Itara HB som 
månadsvis fakturerar licenskostnader 
avseende platskoncentratorn, vilket är en 
komponent för BevakningDirekt. Under 
perioden 090901-100831 uppgick beloppet till 
570 000 kronor, vilket var samma belopp som 
vid föregående räkenskapsår. 

 Några transaktioner med närstående, 
förutom löner, ersättningar och övrigt som 
redovisas på denna sida, föreligger inte. 

Genesis hyr lokaler utav koncernen Stenvalls 
Trä. Hyressättningen är marknadsmässigt satt 
och uppgår till 25 000 kr per månad. 
 
Potentiella intressekonflikter 

Ingen av styrelseledamöterna eller ledande 
befattningshavare har några potentiella 
intressekonflikter med Genesis där privata 
intressen kan stå i strid med Bolagets. 

Ingen av styrelseledamöterna, ledande 
befattningshavare eller revisorer i Genesis har 
eller har haft någon direkt eller indirekt 
delaktighet i några affärstransaktioner som är 
ovanliga till sin karaktär eller i sina 
avtalsvillkor med Bolaget. 
 
Viktiga avtal 

Genesis har beträffande BevakningDirekt tre 
viktiga avtal med YIT, G4S respektive Skanska 
Electro om att dessa skall marknadsföra och 
sälja BevakningDirekt i Sverige och övriga 
Skandinavien. 

Genesis har avtal med Bygg-trygg om att 
handha driften av deras afffärssystem. 
Genesis har även ett ramavtal med Bygg-trygg, 
vilket innebär att XL-Bygg skall erbjudas 
kameraövervakning via Genesis återförsäljare.  
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Aktiebok 
Genesis är ett publikt aktiebolag och 

Euroclear-anslutet (VPC), vilket innebär att det 
är Euroclear som för Bolagets aktiebok. 
Bolagets säte är Norrbottens län, Luleå 
kommun. 
 
 
 

Rättsliga tvister 
Genesis har inte varit part i några rättsliga 

förfaranden eller skiljedomsförfaranden 
(inklusive ännu inte avgjorde ärenden eller 
sådana som Bolaget är medveten om kan 
uppkomma) under de senaste tolv 
månaderna, och som nyligen haft eller skulle 
kunna få betydande effekter på Bolagets 
finansiella ställning eller lönsamhet. 
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Finansiell information i sammandrag 

 
Den finansiella information som återges nedan är hämtade ur Bolagets årsredovisningar för åren 
2007, 2008 och 2009, samt ur halvårsrapporten 2010. Årsredovisningarna är granskade av Bolagets 
revisor, som lämnat en ren revisionsberättelse för respektive år. Halvårsrapporten är däremot inte 
granskad av revisorn. Informationen är en del av memorandumet som helhet och ska således läsas 
tillsammans med övrig information i memorandumet. Årsredovisningarna är upprättade enligt 
årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden. När allmänna råd 
från Bokföringsnämnden saknats har vägledning hämtats från Redovisningsrådets 
rekommendationer och i tillämpliga fall från uttalanden av FAR SRS. 
 

 

Resultaträkning 
 

 2009-09-01 

-2010-02-28 

6 mån 

2008-09-01 

-2009-02-28 

6 mån 

2008-09-01 

-2009-08-31 

12 mån 

2007-09-01 

-2008-08-31 

12 mån 

2007-01-01 

-2007-08-31 

8 mån 

Intäkter 7 701 7 065 13 743 13 971 8 885 

Rörelsekostnader -8 459 -6 537 -13 601 -12 431 -8 086 

Rörelseresultat -758 528 142 1 540 799 

Finansiella poster 59 104 218 277 34 

Resultat efter fin poster -699 632 360 1 817 833 

Årets resultat -699 632  360 1 817 833 

      

      

Balansräkning      

 10-02-28 09-02-28 09-08-31 08-08-31 07-08-31 

Immateriella anläggningst 881 1 019 950 1 090 1 228 

Materiella anläggningstillg 2 530 1 307 2 378 1 433 1 381 

Finansiella anläggningstillg 5 5 5 5 5 

Omsättningstillgångar 7 041 9 047 7 486 7 911 6 019 

Summa tillgångar 10 457 11 378 10 799 10 439 8 633 

Eget kapital 7 624 8 595 8 323 7 963 6 146 

Kortfristiga skulder 2 833 2 783  2 496 2 476 2 487 

Summa EK och skulder 10 457 11 378 10 819 10 439 8 633 

      

Ställda säkerheter 0 1 500 0 1 500 1 500 

Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga Inga 
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Kassaflödesanalys 
  

 2009-09-01 

-2010-02-28 

6 mån 

2008-09-01 

-2009-02-28 

6 mån 

2008-09-01 

-2009-08-31 

12 mån 

2007-09-01 

-2008-08-31 

12 mån 

2007-01-01 

-2007-08-31 

8 mån 

Kassaflöde från den 

löpande verksamheten 

 

1 076 

 

-90 

 

-382 

 

-573 

 

2 561 

Kassaflöde från 

investeringsverksamheten 

 

-553 

 

-160 

 

-1 569 

 

-650 

 

-576 

Kassaflöde från 

finansieringsverksamheten 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Periodens kassaflöde 523 -250 -1 950 -1 223 1 985 

Likvida medel vid 

periodens början 

 

1 699 

 

3 649 

 

3 649 

 

4 873 

 

2 888 

Likvida medel vid 

periodens slut 

 

2 222 

 

3 399 

 

1 699 

 

3 649 

 

4 873 

      

      

Nyckeltal      

 2009-09-01 

-2010-02-28 

6 mån 

2008-09-01 

-2009-02-28 

6 mån 

2008-09-01 

-2009-08-31 

12 mån 

2007-09-01 

-2008-08-31 

12 mån 

2007-01-01 

-2007-08-31 

8 mån 

Avkastning på eget kapital Neg 16,5 % 4,4 % 25,7 % 14,5 % 

Avkastning på totalt kapital Neg  1,3 % 16,2 % 9,5 % 

Soliditet 72,9 % 75,5 % 76,9 % 76,2 % 71,0 % 

Likvida medel 2 222 3 399 1 699 3 649 3 759 

Kassalikviditet 243,6 % 323,0 % 299,0 % 314,8 % 240,2 % 

Balansomslutning 10 457 11 378 10 819 10 439 8 633 

Investeringar 818 160 1 372 650 575 

Utdelning 0 0 0 0 0 

Medelantal anställda 9 8 8 8 7 
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Kommentarer till den finansiella informationen 
Intäkter 

Genesis intäkter uppgick till 13 743 tkr 
(13 971) under år 2009, vilket var en 
försäljningsminskning med knappt 2 %. En 
jämfört med intäkterna för 2007 försvåras, då 
Bolaget ändrade räkenskapsår, vilket medför  
att det räkenskapsåret endast har åtta 
månader. 

Under första halvan av räkenskapsåret 2010 
har intäkterna uppgått till 7 701 tkr (7 065), 
vilket är en ökning med nio procent jämfört 

med motsvarande period under föregående 
räkenskapsår. 
 
Kostnader 

De löpande rörelsekostnaderna uppgick till 
13 601 tkr, (12 431) under år 2009, vilket var 
en ökning med drygt nio procent jämfört med 
2008. Ökningen härrör främst till posten 
Övriga externa kostnader.  

För första halvåret 2010 uppgick 
rörelsekostnaderna till 8 459 tkr (6 537) vilket 

Definitioner av nyckeltal 
Soliditet (%) 
Justerat eget kapital i förhållande till balansomslutningen, uttryckt i 
procent. 
 
Avkastning på eget kapital (%) 

Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt justerat eget kapital, 
uttryckt i procent. Genomsnittligt justerat eget kapital har beräknats som 
ingående plus utgående eget kapital dividerat med två. 
 
Avkastning på totalt kapital (%) 
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i förhållande till genomsnittlig 
balansomslutning, uttryckt i procent. Genomsnittlig balansomslutning har 
beräknats som ingående plus utgående balansomslutning dividerat med 
två. 
 
Kassalikviditet (%) 
Omsättningstillgångar minskat med lager i förhållande till icke 
räntebärande skulder, uttryckt i procent. 
 
Utdelning (kr/aktie) 
Total utdelning under året dividerat med genomsnittligt antal aktier. 
 
Medelantal anställda (st) 
Genomsnittligt antal anställda beräknad utifrån arbetad heltid under 
perioden. 
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innebar en ökning på 29,4 %. Under perioden 
är det främst posten Handelsvaror som har 
ökat, men även personalkostnaden har ökat 
då ytterligare en person anställts i företaget. 
 
Rörelseresultat 

Rörelseresultatet för år 2009 blev en vinst 
om 142 tkr, (1 540), vilket innebär att Bolagets 
rörelseresultat för 2009 sjönk med över 90 
procent. Rörelseresultatförsämringen har 
fortsatt under första halvåret 2010, vilket lett 
till att Bolaget redovisar ett negativt 
rörelseresultat på -758 tkr, att jämföra med 
ett positivt rörelseresultat på 528 tkr för första 
halvåret 2009. 

Försämringen av rörelseresultatet beror till 
största delen på den flytt företaget gjorde 
under 2009 till mer ändamålsenliga lokaler. 
 
Avkastning på eget och totalt kapital 

Genesis har haft en positiv avkastning på 
såväl eget kapital som totalt kapital de senaste 
tre räkenskapsåren. Däremot har Bolaget det 
sista halvåret drabbats av en negativ 
avkastning på både eget kapital och  totalt 
kapital. 

År 2007 var avkastningen på eget kapital 
14,5 %, för att öka till hela 25,7 år 2008. Under 
2009 sjönk avkastningen på eget kapital till 4,4 
%, för att inledningsvis 2010 vara negativ. 

Motsvarande siffror på avkastningen på 
totalt kapital var för 2007 9,5 %, 2008 16,2 % 
och för 2009 1,3 %. 
 
Investeringar 

Genesis har under 2007 gjort investeringar 
uppgående till 575 tkr, 2008 650 tkr och för 
2009 på 1 372. Investeringarna handlar till 
övervägande delar om investeringar i datorer 
och hårdvara för den serverpark som Bolaget 
innehar. Dessutom har gjorts en del mindre 
investeringar i BevakningDirekt, gällande 
platskoncentratorer, serverpark och övrig 
hårdvara. Under 2009 inköptes även en bil, 
men denna har under 2010 sålts. 

För första halvåret 2010 uppgick 
investeringarna till 818 tkr. 
 
 
 
 

Anläggningstillgångar 
Koncernens anläggningstillgångar uppgår vid 
utgången av år 2009 till 2 378 tkr. 
Anläggningstillgångarna utgörs främst av 
tidigare nämnda datorer och annan 
hårdvaruutrustning i Bolagets serverpark. 
 
Omsättningstillgångar 

Vid utgången av år 2009 uppgick koncernens 
omsättningstillgångar till 7 486 tkr, varav 
varulager utgjorde 20 tkr, fordringar på 
koncernföretag 5 024 199 tkr och likvida 
medel uppgick till 1 699 tkr.  

Den 28 februari 2010 uppgick omsättnings-
tillgångarna till 7 041 tkr (9 046), varav 
varulagret utgjorde 139 tkr (57), fordringar på 
koncernföretag uppgick till 3 645 tkr (4 094) 
och likvida medel 2 222 tkr (3 399). 
 
Eget kapital 

Det egna kapitalet uppgick till 8 323 tkr 
(7 963) vid utgången av år 2009, vilket ger 
Bolaget en soliditet på 76,9 %. 
 
Skulder 

 På 2009-08-31 till 2 496 tkr, varav inga var 
långfristig skuld. Sex månader senare uppgick 
skulderna till 2 833 tkr (2 783) varav inga (0) 
utgörs av räntebärande skulder.  

 
Kassaflöde 

Bolagets kassaflöde från den löpande 
verksamheten har varit negativt de senaste 
två åren. År 2009 -382 tkr och 2008 -1 223 tkr. 
Året dessförinnan var det positivt med 2 561 
tkr. För de första sex månaderna 2010 har 
kassaflödet vänt och Bolaget uppvisar åter ett 
positivt kassaflöde, 1 076 tkr, från den 
löpande verksamheten. 

Bolagets kassa uppgick den 28 februari 2010 
till 2 222 tkr (3 399). 
 
Medelantal anställda 

Bolaget hade under år 2009 8 personer i 
medelantal anställda, baserat på en 
heltidstjänstgöring. Under innevarande 
räkenskapsår har ytterligare en medarbetare 
anställts. 
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Förändring av Bolagets finansiella ställning 
efter senast lämnade redovisning 

Bolagets senaste lämnade ekonomiska 
rapportering gäller första halvåret 2010. Inga 
väsentliga förändringar av Bolagets finansiella 
ställning har skett därefter. 

 
 
 

Handlingar införlivade genom hänvisning 
Till memorandumet har införlivats följande 

fyra dokument genom hänvisning till att de 
finns tillgängliga på Bolagets hemsida; de tre 
senaste årsredovisningarna jämte 
revisionsberättelser, samt rapport gällande 
första halvåret 2010. Dessa finns att ladda ner 
från www.genesis.se . 
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Kapitalstruktur och nettoskuldsättning 

Kapitalstruktur 

Belopp i tkr 31 augusti 2010 

Summa kortfrisiga skulder 2 719 

- mot borgen 0 

- mot säkerhet 0 

- blancokredit 2 719 

Summa långfristiga skulder 0 

- mot borgen 0 

- mot säkerhet (företagsinteckning) 0 

- blancokredit 0 

Eget kapital 8 323 

Aktiekapital 795 

Reservfond 465 

Fritt eget kapital 7 063 

Nettoskuldsättning 

Belopp i tkr 31 augusti 2010 

Summa likvida medel 6 254 

Kortfristiga fordringar 1 672 

Kortfristiga skulder -2 719 

-  Kortfristig del av låmgfristig skuld 0 

-  Andra kortfristiga skulder 0 

Netto kortfristiga skulder 5 207 

Långfristig skuldsättning 0 

Nettoskuldsättning 5 207 

 

 

 

 
 
 
Rörelsekapitalförklaring 

Genesis IT AB (publ) har i dagsläget 
tillräckligt rörelsekapital för att, under den 
kommande tolvmånadersperioden, fullgöra 
bolagets betalningsförpliktelser varefter de 
förfaller till betalning. 

 

 
 
 
Framtida kapitalbehov 

Styrelsen för Genesis IT gör bedömningen 
att det positiva kassaflöde som den operativa 
verksamheten numera genererar, kommer att 
under överskådlig tid räcka för att finansiera 
bolagets fortsatt tillväxt.  

Skulle tillväxten i verksamheten gå betydligt 
fortare än vad styrelsen beräknar kan en 
valsituation uppstå där det handlar om 
bolaget skall bromsa in tillväxttakten eller om 
nytt kapital skall anskaffas. Det kan i så fall bli 
tal om nyemission, men det finns inga sådana 
planer inför de kommande 12 månaderna. 
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Aktien, aktiekapital och ägarförhållanden 
 

Aktiekapitalet i Genesis IT AB uppgår till 
795 000 kronor, fördelat på 7 950 000 aktier.  

Varje aktie berättigar till en röst och medför 
lika rätt till andel i Genesis tillgångar och 
resultat. Aktieägare i Bolaget har 
företrädesrätt vid emission, i proportion till 
befintligt innehav. För att ändra aktieägarnas 
rätt i Bolaget krävs ett bolagsstämmobeslut 
med kvalificerad majoritet. 

Aktierna är upprättade enligt svensk rätt och 
denominerade i svenska kronor. 

Enligt den nuvarande bolagsordningen kan 
aktieantalet i Bolaget uppgå till maximalt 
20 000 000 aktier. 
 
Aktiebok 

Bolagets aktiebok kontoförs av Euroclear (fd 
VPC) som registrerar aktierna på den person 
som innehar aktierna. 
 

Euroclear AB 
Box 7822 
103 97  STOCKHOLM 

 
Handelsbeteckning 

Handelsbeteckningen för Genesis aktie är 
GENE med ISIN-kod SE0000741712 för aktien 
som handlas på AktieTorget. 
 
Utdelning 

Alla aktier har lika rätt till utdelning.  
Eventuell utdelning föreslås av styrelsen och 
betalas ut efter godkännande av aktieägarna 
på ordinarie årsstämma. Utbetalningen 
ombesörjs av Euroclear AB. Avdrag för 
preliminär skatt ombesörjs normalt av 
Euroclear eller, beträffande förvaltar-
registrerade aktier, av förvaltaren. Rätt till 

eventuell utdelning tillfaller den som vid 
fastställd avstämningsdag har rätt till 
deltagande i årsstämman, dvs. var registrerad 
som ägare i den av Euroclear förda 
aktieboken. Aktieägare har rätt till andel i 
överskott vid en eventuell likvidation i 
förhållande till det antal aktier som 
innehavaren äger. 

I det fall någon aktieägare inte kan nås 
genom Euroclear kvarstår dennes fordran på 
utdelningsbeloppet mot Bolaget och 
begränsas endast genom regler om 
preskription. Vid preskription tillfaller 
utdelningsbeloppet Bolaget. 

Det föreligger inga restriktioner för 
utdelning eller särskilda förfaranden för 
aktieägare bosatta utanför Sverige och 
utbetalning sker via Euroclear på samma sätt 
som för aktieägare bosatta i Sverige. För 
aktieägare som inte är skatterättsligt 
hemmahörande i Sverige utgår dock normal 
svensk kupongskatt (se avsnittet 
”Skatteaspekter i Sverige”). 
 
Likviditetsgaranter 

Bolaget har idag avtal med Sedermera 
Fondkommission om att garantera likviditeten 
vid handel i aktien. 
 
Övrig information om aktierna 

Bolagets aktier kan fritt överlåtas på annan 
part. Aktierna är inte föremål för erbjudande 
som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt 
eller lösningsskyldighet. Bolagets aktier har 
inte heller varit föremål för något offentligt 
uppköpserbjudande under det innevarande 
eller föregående räkenskapsåret.  
 

 
 



      
   

   

 

29

Aktiekapitalets utveckling 
 
  Antal Totalt antal Ökning Totalt Kvot- 
År Händelse aktier aktier aktiekapital aktiekapital värde 
1998 Bolagsbildning 1 000 1 000 100 000 100 000 100,00 
2000 Nyemission 60 1 060 6 000 106 000 100,00 
2000 Fondemission 3 940 5 000 394 000 500 000 100,00 
2000 Split 4 995 000 5 000 000 0 500 000 0,10 
2000 Fondemission 300 000 5 300 000 30 000 530 000 0,10 
2001 Nyemission 2 650 000 7 950 000 265 000 795 000 0,10 

  7 950 000  795 000 
 
Samtliga aktier är fullt betalda med kontanta medel. 
 

 
 
Ägarförhållande 2010-09-30 
 

Ägare   Antal aktier 
Procent av 

röster 
Procent av 

kapital 

Stenvalls Trä AB 6 808 966 85,65 % 85,65 % 

Nordic Golden Mind BV 325 694 4,10 % 4,10 % 

Mats Carlsson 150 000 1,89 % 1,89 % 

Daniel Nilsson 120 000 1,51 % 1,51 % 

Övriga ägare, ca 200 stycken 545 340 6,85 % 6,85 % 

Totalt   7 950 000 100,00% 100,00% 
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BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 
 

2010-10-29 

• Årets intäkter uppgick till KSEK 16.082 (13.743) 

• Årets resultat uppgick till KSEK 626 (360) 

• Resultat per aktie: SEK 0,079 (0,045)  

• Eget kapital per aktie: SEK 1,13 (1,05) 

______________________________________________________________________ 

Verksamheten 

Det är med glädje vi kan konstatera att konjunkturen förstärkts, något som har ökat efterfrågan på 

de produkter och tjänster som Genesis IT erbjuder sina kunder. En stor del av försäljningsökningen 

kan förklaras av utökade säljresurser vilket medfört en noggrannare bearbetning av marknaden vilket 

betalat sig.  

Genesis IT AB (publ) är en Application Service Provider (ASP) som genom utvalda marknadspartners 

erbjuder IT-lösningar för små och medelstora företag. Bolaget erbjuder även 

kameraövervakningslösningar under namnet BevakningDirekt™, ett så kallat distribuerat system 

vilket innebär att flera av komponenterna i systemet är strategiskt placerade på olika geografiska 

platser.  

Väsentliga händelser efter årets utgång 

Genesis ITs samarbetspartner, G4S, lanserade BevakningDirekt™ på Skyddsäkerhetsmässan i 

september 2010. 

Efter periodens utgång har styrelsen flyttat listningen av bolagets aktie till Aktietorget, något som 

bedöms öka genomlysningen av företaget. Vidare kommer detta att underlätta i 

försäljningsprocessen då kännedomen om Genesis IT kan antas komma att öka som en följd av ökad 

press. 

Styrelsen har vidare fattat beslut om att i syfte att förbättra möjligheterna för aktieägarna att köpa 

respektive sälja aktier i Genesis IT teckna ett likviditetsavtal med Sedermera Fondkommission. 

Försäljning och resultat 

Koncernens intäkter uppgick under 2009 till 16.082 SEK, något som bland annat beror på en 

förbättrad konjunktur, men också på att den ökade satsningen av säljkåren som ledningen i Genesis 

IT beslutade om under föregående bokföringsår har gett önskad effekt. 

Likviditet och finansiering 

Den 31 augusti 2010 uppgick Genesis ITs banktillgodohavanden till KSEK 6.254. Bolaget saknar en 

checkräkningskredit och räntebärande skulder. 
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Investeringar 

Genesis ITs totala investeringar under året uppgick till KSEK 1.385 och avsåg investeringar i 

anläggningstillgångar som inventarier och maskiner. 

Avskrivningar 

Årets resultat efter skatt har belastats med KSEK 1.108 i avskrivningar varav KSEK 0 avsåg goodwill, 

KSEK 1.108 avskrivningar på maskiner och inventarier, KSEK 0 avskrivning byggnader och KSEK 0 

avskrivningar på utvecklingskostnader.  

Eget kapital, aktiekapital och antal aktier 

Per den 31 augusti 2009 uppgick Genesis ITs egna kapital till KSEK 8.949 varav KSEK 795 utgjordes av 

aktiekapital, KSEK 465 av bundna reserver och KSEK 7.689 av fritt eget kapital.  

Aktiekapitalet är fördelat på 7,950,00 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,1. Samtiga aktier utgörs av 

samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget. 

Koncernens soliditet uppgick den 31 augusti 2010 till 76,7 procent vilket var en uppgång från 73,6 

procentenheter från den 31 augusti 2009. 

Antalet årsanställda uppgick för året till åtta personer. Per den 31 augusti 2010 hade Genesis IT nio 

anställda. Under perioden har antalet anställda ökat med en person.  

Förändringar i aktieinnehav för Insynspersoner 

Under räkenskapsåret 2009/2010 har följande insynsperson i Genesis IT förändrat sitt aktieinnehav 

enligt följande: 

INSYNSPERSON POSITION INNEHAV FÖRÄNDRING 

Anna Flink Styrelseordförande 6 808 966 0 

Tommy Flink VD 0 0 

Rick Abrahamsson Styrelseledamot 0 0 

Mikael Hjorth Styrelseledamot 1 000 0 

Folke Stenvall Suppleant 6 808 966 0 

Sven Stenvall Styrelseledamot 6 809 791 0 

Magnus Norén   Ekonom 800 0 

 

Anna Flink, Folke Stenvall och Sven Stenvall äger till lika delar Stenvalls Trä AB och enligt 

anslutningsavtalet med Aktietorget rapporterar således var och en detta bolags innehav om 

6 808 966 aktier. Utöver detta äger Sven Stenvall 825 aktier privat.  
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Ägarstruktur 

Per den 31 augusti 2010 hade Genesis IT en ägare som vardera innehade aktier motsvarande fem 

procent eller mer av röste- och kapitalandelen i bolaget. Per den 31 augusti hade Genesis IT cirka 200 

aktieägare. Nedan är en sammanställning på de största aktieägarna. Bolagets aktie är upptagen till 

handel på Aktietorget under kortnamnet GENE. 

Aktieägare Totalt antal aktier  Andel Röster (%) Andel Kapital (&)  

Stenvalls Trä AB 6 808 966 85,65% 

 

85,65% 

Nordic Golden Mind BV 325 694 4,10% 

 

4,10% 

Mats Carlsson 150 000 1,89% 

 

1,89% 

Daniel Nilsson 120 000 1,51% 

 

1,51% 

Övriga 200 aktieägare 545 340 6,85% 

 

6,85% 

Totalt 7 950 000 100,00% 

 

100,00% 

Utsikter för 2010/2011 

Styrelsen för Genesis IT (publ) gör bedömningen att framtidsutsikterna ser lovande ut. Det är 

framförallt verksamheten i det nya affärsområdet, BevakningDirekt™, där Genesis IT använder 

bolagets servrar till att lagra information från övervakningskameror och olika bevakningssystem som 

bedöms vara moget för en kraftfull omsättningstillväxt. 

Under året har Genesis IT tecknat ett återförsäljaravtal med G4S Secure Solutions beträffande 

BevakningDirekt™. Sedan tidigare finns avtal tecknade med Skanska och YIT Sverige AB. Avtalen är 

utformade på det sättet att bolagets samarbetspartner hanterar införsäljningen till kunderna. 

Genesis erhåller vid införsäljningen en större intäkt för kameror och annan utrustning som 

installeras. Därefter betalar slutkunden en månatlig löpande avgift för driften av systemet. 

Affärsmodellen innebär att Genesis uppnår en allt större repetitiv intäktsmassa ju fler kunder som 

ansluter sig till BevakningDirekt™, vilket på sikt borgar för en god lönsamhet i bolaget. Då bolagets 

samarbetspartners skall marknadsföra och sälja BevakningDirekt™ i Sverige och övriga Skandinavien 

bedömer styrelsen att det finns skäl att anta att försäljningen kan komma att öka under innevarande 

år som en följd av detta. 

Redovisningsprinciper 

Bokslutskommunikén har upprättats i enlighet med ÅRL (Årsredovisningslagen) och tillämpliga 

rekommendationer från Redovisningsrådet samt uttalanden från Redovisningsrådets akutgrupp. 
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Framtida rapporttillfällen 

Bolaget lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan: 

Årsredovisning 2009/2010     4 januari 2011 

Årsstämma 2009/2010    18 januari 2011 

Delårsrapport september – november 2010   21 januari 2011 

Delårsrapport september – februari 2011   20 april 2011 

Redogörelse september – maj 2011   26 augusti 2011 

Bokslutskommuniké 2010/2011   28 oktober 2011 

 

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. 

 

29 oktober 2010 

 

Genesis IT AB (publ) 

Styrelsen 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Genesis IT AB (publ) 

Tommy Flink, VD 

E-post: info@genesis.se  

Tel: 0920- 27 27 00 
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Resultaträkning 

  2009-09-01 2008-09-01 2007-09-01 

(KSEK koncern) -2010-08-31 -2009-08-31  2008-08-31 

Rörelsens intäkter 

Nettoomsättning 16.039 13.303 13.564 

Övriga externa intäkter 43 440 406 

Summa Rörelsens intäkter 16.082 13.743 13.970 

Rörelsens kostnader 

Råvaror och förnödenheter -1.779 -725 -334 

Övriga externa kostnader -7.291 -7.786 -6.360 

Personalkostnader -5.377 -4.718 -4.610 

Avskrivningar  /  nedskrivningar av  

materiella och immateriella tillgångar -1.108 -763 -736 

Summa Rörelsens kostnader -15.555 -13.601 -12.431 

RÖRELSERESULTAT 527 142 1.539 

Resultat från finansiella poster 

Ränteintäkter och liknande resultatposter 99 219 275 

Räntekostnader och liknande resultatposter 0 -1 3 

Resultat efter finansiella poster 626 360 1.817 

Skatt på årets resultat 0 0 0 

ÅRETS RESULTAT 626 360 1.817 
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Balansräkning 

 (KSEK) 2010-08-31 2009-08-31 2008-08-31 

TILLGÅNGAR  

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 811 950 1.089 

Summa Immateriella anläggningstillgångar 811 950 1.089 

Materiella anläggningstillgångar 

Inventarier, verktyg och installationer 2.794 2.378 1.433 

Summa Materiella anläggningstillgångar 2.794 2.378 1.433 

Finansiella anläggningstillgångar 

Finansiella tillgångar 5 5 5 

Summa Finansiella anläggningstillgångar 5 5 5 

Summa Anläggningstillgångar 3.610 3.333 2.527 

Omsättningstillgångar 

Varulager m.m. 

Pågående arbete för annans räkning 129 20 118 

Summa Varulager 129 20 118 

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 1.356 746 916 

Övriga fordringar 316 517 413 

Summa Kortfristiga fordringar 1.672 1.263 1.329 

Kassa, bank 6.254 6.699 6.649 

Summa Omsättningstillgångar 8.055 7.982 8.096 

SUMMA TILLGÅNGAR 11.665 11.315 10.623 
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Balansräkning  

 (KSEK) 2010-08-31 2009-08-31 2008-08-31  

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR  

OCH SKULDER   

Bundet eget kapital   

Aktiekapital 795 795 795 

Bundna reserver 465 465 465 

Summa Bundet eget kapital 1.260 1.260 1.260 

Fritt eget kapital 

Överkursfond 0 0 0 

Balanserat resultat 7.063 6.703 4.886 

Periodens resultat 626 360 1.818 

Summa Fritt eget kapital 7.689 7.063 6.704 

Summa Eget kapital 8.949 8.323 7.964 

Minoritetsintresse 0 0 0 

Avsättningar 0 0 0 

Långfristiga skulder 

Checkräkningskredit 0 0 0 

Skulder till kreditinstitut 0 0 0 

Summa Långfristiga skulder 0 0 0 

Kortfristiga skulder 

Skulder till kreditinstitut 0 0 0 

Leverantörsskulder 623 1.328 598 

Skatteskulder 0 0 0 

Övriga skulder 2.093 1.664 2.061 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 0 0 0 



      
   

   

 

37

Summa Kortfristiga skulder 2.718 2.992 2.659 

 

SUMMA EGET KAPITAL,    

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 11.665 11.315 10.623 
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Kassaflödesanalys 

 

 2009-09-01 2008-09-01 2007-09-01 

(KSEK koncern) -2010-08-31 -2009-08-31 -2008-08-31

    

 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN  

Rörelseresultat 626 360 1.817 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 

Avskrivningar på immateriella och materiella tillgångar 1.065 763 736 

Betald skatt ränta 2 -4 85 

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 

FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL 1.693 1.119 2.639 

  

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR 

I RÖRELSERESULTAT 

Ökning (-) /minskning (+) varulager -109 97 -73 

Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar  X X X 

Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder  X X X 

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN X X X 

 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 0 0 

Förvärv av dotterföretag 0 0 0 

Förvärv av aktier och andelar 0 0 0 

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN 0 0 0 
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FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 

Nyupptagna lån 0 0 0 

Övriga långfristiga skulder 0 0 0 

Nyemission 0 0 0 

 

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 0 0 0 

 

PERIODENS KASSAFLÖDE 1.555 -1.950 -1.223 

Likvida medel vid periodens början 6.699 6.649 4.487 

Likvida medel vid periodens slut 6.254 6.699 6.649 
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Nyckeltal 

 

(KSEK koncern) 2009-09-01 2008-09-01 2008-09-01 

  -2010-08-31 -2009-08-31 -2009-08-31 

 

LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET 

Omsättningstillväxt (%) 20,6 -1,90 4,8 

Rörelsemarginal (%) 3,3 1,1 11,3 

Vinstmarginal 3,9 2,7 13,4 

Räntabilitet på eget kapital (%) 7,0 4,3 22,8 

 

KAPITALSTRUKTUR 

Eget kapital (KSEK) 8.949 8.323 7.964 

Balansomslutning (KSEK) 11.665 11.315 10.623 

Sysselsatt kapital (KSEK) 8.949 8.323 7.964

  

Räntebärande nettoskuld (KSEK) 0 0 0 

Kapitalomsättningshastighet (ggr) 179 172 173

  

Soliditet (%) 76,7 73,6 75,0

  

Skuldsättningsgrad (%) e m e m e m 

Räntetäckningsgrad (ggr)  e m e me m

  

 

KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET 

Kassaflöde före investeringar (KSEK) 1.555 -1.950 -1.223
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Kassaflöde efter investeringar (KSEK) 1.555 -1.950 -1.223

  

Likvida medel (KSEK) 6.254 6.699 6.649

  

 

INVESTERINGAR 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar (KSEK) 1.385 1.589 650 

Förvärv av dotterföretag 0 0 0 

Förvärv av aktier och andelar 0 0 0 

 

MEDARBETARE 

Medelantalet anställda 9 8 8 

Omsättning per anställd (KSEK) 1.788 1.718 1.746 

Antalet anställda 9 8 8 

 

DATA PER AKTIE 

Antal aktier 7 950 000 7 950 000 7 950 000 

Resultat per aktie 0,079 0,045 0,23 

Eget kapital per aktie (SEK) 1,13 1,05 1,01 
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Definition av nyckeltal 

LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET 

Omsättningstillväxt (%)   Ökning av intäkterna i procent av föregående periods intäkter 
Rörelsemarginal (%)  Rörelseresultat i procent av omsättningen 
Vinstmarginal (%)  Periodens resultat i procent av omsättningen 
Räntabilitet på eget kapital (%)  Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital 
 
KAPITALSTRUKTUR 

Eget kapital (KSEK)  Eget kapital vid periodens slut 
Balansomslutning (KSEK)   Summan av tillgångar eller summan av skulder och eget kapital 
Sysselsatt kapital (KSEK)   Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder  
   inklusive latent skatt  
Räntebärande nettoskuld (KSEK)   Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus finansiella 

tillgångar inklusive likvida medel 
Kapitalomsättningshastighet (ggr)   Årets omsättning dividerat med genomsnittlig balansomslutning 
Soliditet (%)   Eget kapital i procent av balansomslutningen 
Skuldsättningsgrad (%)  Räntebärande skulder dividerat med eget kapital 
Räntetäckningsgrad    Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat 

med finansiella kostnader 
 
KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET 

Kassaflöde före investeringar (KSEK)  Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar 
kassaflöde minus förändring av rörelsekapital 

Kassaflöde efter investeringar (KSEK)   Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar 
kassaflödet minus förändring av rörelsekapital och investeringar 

Likvida medel (KSEK)  Banktillgodohavanden och kassa 
 
MEDARBETARE 

Medelantalet anställda  Medelantalet anställda under perioden 
Omsättning per anställd  Omsättning dividerat med medelantalet anställda 
Antalet anställda  Antalet anställda vid periodens slut 
 
DATA PER AKTIE 

Antal aktier  Antalet utestående aktier vid periodens slut 
Resultat per aktie (SEK)  Periodens resultat dividerat med antal aktier 
Eget kapital per aktie (SEK)  Eget kapital dividerat med antal aktier 
Aktiekurs  Senaste betalkurs för rapportperiodens sista handelsdag 
Aktiekurs/Eget kapital per aktie (SEK)  Aktiekursen dividerat med eget kapital/aktie 
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Bolagsordning 
 
Org.nr 556552-1670 

Lydelse efter ordinarie bolagsstämma den 24 februari 2009 

§ 1 
Bolagets firma är Genesis-IT Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 
 
§ 2 
Styrelsen skall ha sitt säte i Luleå. 
 
§ 3 
Bolagets verksamhet är att genom försäljning eller uthyrning till företag och organisationer 
tillhandahålla underhållsfria och kostnadseffektiva IT-lösningar, innefattande egenutvecklade 
applikationer, standardprogramvaror, konsulttjänster, hårdvara eller support, oberoende av kundens 
geografiska lokalisering eller befintliga tekniska plattform (Application Service Provider - ASP) samt 
idka därmed förenlig verksamhet. 
 
§ 4 
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500.000 kronor och högst 2.000.000 kronor. 
Antalet aktier skall vara lägst 5 000 000 st och högst 20 000 000 st. 
 
§ 5 
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst fem suppleanter. Ledamöterna 
och suppleanterna väljes årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill  
slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. 
 
En till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter väljes på ordinarie bolagsstämma för tiden 
intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter 
revisorsvalet. 
 
§ 6 
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och Genesis 
hemsida, www.genesis.se. Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma 
där fråga omändring av bolagsordning kommer att behandlas skall ske tidigast sex veckor och senast 
fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor 
och senast två veckor före stämman. 

 
§ 7 
Ordinarie bolagsstämma hålles en gång årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Vid 
årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling: 
 
1. Val av ordförande vid stämman 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd 
3. Godkännande av dagordning 
4. Val av en eller två justeringsmän 
5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad 
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6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall 
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 

7. Beslut 
a) om fastställelse av resultat- och balansräkningen samt i förekommande fall 

koncernresultaträkning och koncernbalansräkning; 
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen; 
c) om avstämningsdag, för det fall stämman beslutar om vinstutdelning; 
d) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer 

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna 
9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisor(er) samt eventuella revisorssuppleanter 
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller 

bolagsordningen. 
 
Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda 
aktier, utan begränsning i röstetalet. 
 
§ 8 
Räkenskapsår är 0901-0831. 
 
§ 9 
Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken eller i förteckning enligt 3 kap 12 § 
aktiebolagslagen (1975:1385) skall anses behörig att mottaga utdelning och, vid fondemission, ny 
aktie, som tillkommer aktieägare, samt att utöva aktieägares företrädesrätt att delta i emission. 
 
Aktieägare får delta i bolagsstämman endast om vederbörande anmäler detta till bolaget senast den 
dag som anges i kallelsen till stämman. Den dagen får inte vara söndag, annan allmän helgdag, 
lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare  
än femte vardagen före stämman. 
 
Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren till bolaget anmäler 
antalet biträden på det sätt som angetts ovan. 
 
 

__________________  
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Skattefrågor i Sverige 
 
Inledning 

Följande sammanfattning av skattekonse-
kvenser för investerare, som är eller blir 
aktieägare i Genesis IT AB genom denna 
nyemission, är baserad på aktuell lagstiftning 
och är endast avsedd som allmän information. 

Den skattemässiga behandlingen av varje 
enskild aktieägare beror delvis på dennes 
egen situation. Särskilda skattekonsekvenser, 
som ej finns beskrivna i det följande, kan bli 
aktuella för vissa kategorier av skattskyldiga, 
inklusive personer ej bosatta i Sverige. 
Framställningen omfattar bland annat inte de 
fall där aktie innehas som omsättningstillgång 
eller innehas av handelsbolag. 
 
Utdelning 

Mottagen utdelning är i sin helhet 
skattepliktig för fysiska personer och dödsbon. 
Beskattning sker i inkomstslaget kapital. 
Skattesatsen är för närvarande 30 procent. 

För juridiska personers innehav av så kallade 
kapitalplaceringsaktier gäller att hela 
utdelningen utgör skattepliktig inkomst av 
näringsverksamhet. Skattesatsen är för 
närvarande 26,3 procent. 

För svenska aktiebolag och ekonomiska 
föreningar föreligger skattefri utdelning på så 
kallade näringsbetingade aktier. Noterade 
andelar anses näringsbetingade under 
förutsättning att andelsinnehavet motsvarar 
minst 10 procent av rösterna eller att 
innehavet betingas av rörelsen. Skattefrihet 
för utdelning på noterade aktier förutsätter 
att aktierna inte avyttras inom ett år från det 
att aktierna blev näringsbetingade för 
innehavaren. Kravet på innehavstid måste inte 
vara uppfyllt vid utdelningstillfället. 
 
Försäljning av aktier 
Genomsnittsmetoden 

Vid avyttring av aktier i Genesis IT AB ska 
genomsnittsmetoden användas oavsett om 
säljaren är en fysisk eller en juridisk person. 
Enligt denna metod ska anskaffningsvärdet för 
en aktie utgöras av den genomsnittliga 

anskaffningskostnaden för aktier av samma 
slag och sort beräknat på grundval av faktiska 
anskaffningskostnader och hänsyn taget till 
inträffade förändringar (såsom split eller 
fondemission) avseende innehavet. Som ett 
alternativ till genomsnittsmetoden kan ifråga 
om marknadsnoterade aktier den s.k. 
schablonregeln användas. Denna regel 
innebär att omkostnadsbeloppet får beräknas 
till 20 procent av försäljningspriset efter 
avdrag. 
 
Privatpersoner  

Vid försäljning av aktier beskattas fysiska 
personer och dödsbon för kapitalvinsten i 
inkomstslaget kapital. Skattesatsen är för 
närvarande 30 procent. Kapitalförlust på 
aktier är samma år avdragsgill mot vinst på 
andra aktier eller mot andra 
marknadsnoterade delägarrätter (med 
undantag för andelar i investeringsfonder som 
innehåller endast svenska fordringsrätter). Till 
den del förlusten inte är fullt ut avdragsgill 
enligt ovan är den avdragsgill med 70 procent 
mot andra kapitalinkomster. Om det 
uppkommer ett underskott i inkomstslaget 
kapital, medges reduktion av skatten på 
inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt 
fastighetsskatt med 30 procent för underskott 
som uppgår till högst 100 000 kronor och med 
21 procent för underskott därutöver. 
Underskott kan inte sparas till senare 
beskattningsår. 
 

Juridiska personer 
Juridiska personer utom dödsbon beskattas 

för kapitalvinster i inkomstslaget närings-
verksamhet för närvarande till skattesatsen 
26,3 procent. Vinsten beräknas dock enligt 
vanliga regler. 

Kapitalförluster på aktier, som innehas som 
kapitalplacering, får endast kvittas mot 
kapitalvinster på aktier och aktierelaterade 
instrument. Om vissa villkor är uppfyllda kan 
förlust även kvittas mot kapitalvinster på 
aktier och aktierelaterade instrument som 
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uppkommit i bolag inom samma koncern, 
under förutsättning att koncernbidragsrätt 
föreligger. En inte utnyttjad förlust får 
utnyttjas mot kapitalvinst på aktier eller 
aktierelaterade instrument utan begränsning 
framåt i tiden. 

För näringsbetingat innehav av noterade 
aktier gäller för närvarande att ingen 
avdragsrätt föreligger för förluster samtidigt 
som vinster ej är skattepliktiga under 
förutsättning att aktierna inte avyttras inom 
ett år från det att andelarna blivit 
näringsbetingade hos innehavaren.  
 
Fåmansaktiebolag 

För fåmansaktiebolag gäller särskilda regler. 
Dessa berör dock endast sådana aktieägare 
eller närstående denne, som är verksamma i 
bolaget i betydande omfattning. 
Beskrivningen av prospektet avser endast fall 
där ägaren är passiv, och dessa särskilda regler 
behandlas därför inte närmare här. 
 

Arvs- och gåvobeskattning 
Arvs- och gåvobeskattningen är sedan 17 

december 2004 slopad, varpå ingen arvs- eller 
gåvobeskattning utgår vid förvärv av aktier 
genom arv eller gåva. 
 
Kupongskatt 

För aktieägare bosatta i utlandet, som 
erhåller utdelning från Sverige, innehålls 
normalt kupongskatt. Skattesatsen är för 
närvarande 30 procent, som i allmänhet 
reduceras genom tillämpligt 
dubbelbeskattningsavtal. För utländskt bolag 
som innehaft näringsbetingad aktie i minst ett 
år kan dock utdelningen vara skattefri om 
skattefrihet hade förelegat om det utländska 
bolaget hade varit ett svenskt företag. I 
Sverige är det normalt Euroclear, som svarar 
för att kupongskatt innehålls. I de fall aktier är 
förvaltarregistrerade, svarar förvaltaren för 
kupongskatteavdraget.  
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Förteckning över styrelsens och ledande 
befattningshavares samtliga uppdrag under 
de senaste fem åren 
 

Nedan följer en översikt för styrelsens och ledande befattningshavares bolagsuppdrag för den 

senaste femårsperioden. Ingen av de i styrelsen ingående ledamöterna eller de ledande 

befattningshavarna under de senaste fem åren dömts i bedrägerirelaterade mål, drabbats av 

myndigheters sanktioner eller anklagelser, eller förbjudits av domstol att ingå som medlem av 

bolagets förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan, eller från att ha en övergripande funktion hos 

bolaget. Eventuella konkurser, likvidation eller konkursförvaltning framgår av sammanställningen. 

Inga styrelseledamöter eller personer som ingår i ledningen anses ha privata intressen som står i strid 

med bolagets intressen.  

 

Namn Org nummer  Befattning Tid  
Anna Flink  Styrelseordförande 
Stenvalls Trä AB 556138-5393 Ordförande 01-03-29 – 
  Ledamot                  – 01-03-29 
Prosilva Skogscertifierings AB 556171-4550 REVL                  – 06-12-11 
 Fusion avslutad 2008-03-19 

Helimeck AB 556251-7119 Ordförande 04-08-19 – 07-06-13 
 Fusion avslutad 07-06-13 

Sågenergi i Sikfors AB 556296-8940 Ledamot 95-10-04 – 
Weldum AB 556420-0474 Suppleant 93-01-08 – 
Kallax Flyg AB 556466-9876 Ordförande 04-05-12 – 
  Ledamot 96-10-03 – 04-05-12 
Uppsala Träprodukter AB 556486-4816 Ordförande 01-03-13 – 06-01-11 
Genesis IT AB 556552-1670 Ordförande 07-01-26 – 
Fönsterfabriken i Sverige AB 556573-2095 Ordförande 09-06-05 – 
S Skog AB 556586-8808 Suppleant 00-12-07 – 
Stenvalls Skogar AB 556603-1786 Ordförande 01-04-19 – 
Fastighetsbolaget Sikforsbygden AB 556613-8151 Ledamot 01-08-24 – 
Dörrfabriken i Sverige AB 556629-5225 Ordförande 09-06-10 – 
XL Bygg Stenvalls AB 556712-1248 Ordförande 06-10-02 – 
Itara AB 556801-6546 Suppleant 10-05-04 – 
Itara HB 969654-1821 Bolagsman 00-09-06 – 
 

I följande företag har Anna Flink, eller har haft de senaste fem åren, ett aktieinnehav som 
överstiger tio procent: 
Stenvalls Trä AB 
Sågenergi i Sikfors AB 
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Tommy Flink  Styrelseledamot och VD 
Genesis IT AB 556552-1670 Ledamot, VD 02-11-26 – 
  Ledamot 99-11-12 – 02-11-26 
  Suppleant 98-05-13 – 99-11-12 
Itara AB 556801-6546 Ledamot 10-05-04 – 
Flinks Datateknik 610611-8976-001 Innehavare  
Itara HB 969654-1821 Bolagsman 00-09-06 – 
 
 
 
Rick Abrahamsson  Styrelseledamot 
Vendolocus AB 556453-2496 Suppleant 00-07-19 – 06-08-02 
Genesis IT AB 556552-1670 Ledamot 03-12-18 – 
ERRA – Konsult 660125-8913-001 Innehavare 03-03-17 – 
 
 
Mikael Hjorth  Styrelseledamot 
Byggtrygg AB 556185-4315 Ledamot 09-04-28 – 
   07-06-12 – 09-04-28 
Polardörren AB 556245-3414 Ordförande 06-07-06 – 10-08-18 
Genesis IT AB 556552-1670 Ledamot 07-01-26 – 
Fönsterfabriken i Sverige AB 556573-2095 Ledamot, VD 09-06-05 – 
Green Rock Sverige AB 556591-5823 Suppleant 01-02-21 – 07-04-05 
Dörrfabriken i Sverige AB 556629-5225 Ledamot, VD 09-06-10 – 
Nordisk Handel & Konsult AB 556650-5623 Suppleant 04-03-02 – 
XL Bygg Stenvalls AB 556712-1248 Ledamot, VD 06-10-02 – 
Bygghandlarnas Inköpsorganisation, 
BIO AB 556739-0561 Ledamot 09-04-28 – 
  Suppleant 07-12-18 – 09-04-28 
 
 
Sven Stenvall  Styrelseledamot 
Stenvalls Trä AB 556138-5393 Ledamot 05-04-27 – 
  Ledamot, VD                  – 05-04-27 
Helimeck AB 556251-7119 Ledamot, VD 04-08-19 – 07-06-13 
  Fusion avslutad  07-06-13 

Sågenergi i Sikfors AB 556296-8940 Ledamot 
Kallax Flyg AB 556466-9876 Ledamot, VD 99-05-27 – 
  Ledamot 96-10-03 – 99-05-27 
Uppsala Träprodukter AB 556486-4816 Ledamot 05-01-26 – 06-01-11 
  Suppleant 01-03-13 – 05-01-26 
  Fusion avslutad 06-01-11 

Ute-Trä i Arvidsjaur AB 556527-4429 Suppleant 00-11-01 – 
  Ledamot 95-11-30 – 00-11-01 
Genesis IT AB 556552-1670 Ledamot 07-01-26 – 
Fönsterfabriken i Sverige AB 556573-2095 Ledamot 09-06-05 – 
S Skog AB 556586-8808 Ledamot 00-12-07 – 
Stenvalls Skogar AB 556603-1786 Ledamot, VD 01-04-19 – 
Dörrfabriken i Sverige AB 556629-5225 Ledamot 09-06-10 – 
XL Bygg Stenvalls AB 556712-1248 Ledamot 06-10-02 – 
 



      
   

   

 

49

I följande företag har Sven Stenvall, eller har haft de senaste fem åren, ett aktieinnehav som 
överstiger tio procent: 
Stenvalls Trä AB 
Sågenergi i Sikfors AB 
S Skog AB 
 
 
Folke Stenvall  Styrelsesuppleant 
Stenvalls Trä AB 556138-5399 Ledamot, VD 05-04-27 – 
  Ledamot                                  – 05-04-27 
Prosilva Skogscertifierings AB 556171-4550 Ledamot 04-11-15 – 08-03-19 
  Fusion avslutad 08-03-19 

Helimeck AB 556261-7119 Ledamot 04-08-19 – 07-06-13 
  Fusion avslutad 07-06-13 

Sågenergi i Sikfors AB 556296-8940 Ordförande 99-06-21 – 
  Ledamot                  –  99-06-21 
Kallax Flyg AB 556466-9876 Ledamot 04-05-12 – 
  Ordförande 00-03-17 -  04-05-12 
  Ledamot 96-10-03 – 00-03-17 
Uppsala Träprodukter AB 556486-4816 Ledamot 01-03-13 – 06-01-11 
  Fusion avslutad 06-01-11 

Genesis IT AB 556552-1670 Suppleant 07-06-11 – 
Fönsterfabriken i Sverige AB 556573-2095 Ledamot 09-06-05 – 
REBIO AB 556594-3015 Ledamot 00-12-19 – 
Stenvalls Skogar AB 556603-1786 Ledamot 01-04-19 – 
Dörrfabriken i Sverige AB 556629-5225 Ledamot 09-06-10 – 
XL Bygg Stenvalls AB 556712-1248 Ledamot 06-10-02 – 
Termo Plus i Arvidsjaur AB 556754-7244 Ledamot 08-12-12 – 
Kast Produktion AB 556787-9217 Suppleant 09-08-31 – 
SÅGAB-Sågverken Norrland ek.för. 769606-2962 Ledamot 00-11-01 – 
 

I följande företag har Folke Stenvall, eller har haft de senaste fem åren, ett aktieinnehav som 
överstiger tio procent: 
Stenvalls Trä AB 
Sågenergi i Sikfors AB 
 

 

 



 

Genesis IT AB (publ)  Tel: 0920-27 27 00 
Norrsågsvägen 41  Fax: 0920-27 27 99 
972 54  LULEÅ  E-post: info@genesis.se 

 Hemsida: www.genesis.se  
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