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Definitioner 

Med ”NEVI”, ”New Equity Venture” eller ”Bolaget” avses New Equity Venture International AB med 

organisationsnummer 556818-0300. NEVI är ett svenskt publikt aktiebolag. Med ”Euroclear” avses 

Euroclear Sweden AB med organisationsnummer 556112-8074.  

 

Undantag från prospektskyldighet 

Memorandumet har inte godkänts eller granskats av Finansinspektionen. Skälet är att reglerna om 

prospekt inte kräver att prospekt upprättas för den företrädesemission som memorandumet avser. 

Grunden för undantaget är att det belopp som sammanlagt ska betalas av investerarna under en tid av 

tolv månader inte överstiger 2,5 miljoner euro. 

För memorandumet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet i detta memorandum eller 

därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt. 

 

Memorandumets tillgänglighet 

Memorandumet finns tillgängligt på NEVIs hemsida www.newequityventure.com samt på 

AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se. 

 

Distributionsområde 

Erbjudandet riktar sig ej till personer vars deltagande förutsätter ytterligare memorandum, 

registreringar eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Det åligger envar att iaktta sådana 

begränsningar enligt lagar och regler utanför Sverige. Memorandumet får inte distribueras i 

Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, USA eller något annat land där distributionen kräver 

ytterligare åtgärder enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land.  

 

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 ha i åtanke 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 vid 

bedömning av Bolaget och den bransch som Bolaget är verksamt inom. 

 

Friskrivning 

Memorandumet innehåller information som har hämtats från utomstående källor. All sådan 

information har återgivits korrekt. Även om NEVI anser att dessa källor är tillförlitliga har ingen 

oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten i informationen inte kan 

garanteras. Vissa siffror i memorandumet har varit föremål för avrundning, varför vissa tabeller inte 

synes summera korrekt. 

 

Revisors granskning 

Utöver vad som anges i revisionsberättelse och rapporter införlivade genom hänvisning har ingen 

information i memorandumet granskats eller reviderats av Bolagets revisor.  

 

Finansiell rådgivare 

I samband med emissionen agerar Partner Fondkommission finansiell rådgivare till Bolaget. Partner 

Fondkommission har biträtt Bolaget vid planering och upprättandet av delar av detta memorandum. 

Styrelsen i NEVI är ansvarig för innehållet, varpå Partner FK friskriver sig från allt ansvar i förhållande 

till aktieägare i Bolaget samt avseende andra direkta eller indirekta konsekvenser till följd av beslut 

om investering eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i memorandum. Partner 

Fondkommission agerar även emissionsinstitut i samband med emissionen. 
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AktieTorget 

Bolag som är noterade på AktieTorget har förbundit sig att följa AktieTorgets noteringsavtal, vilket 

bland annat innebär att bolagen ska säkerställa att aktieägare och övriga aktörer på marknaden 

erhåller korrekt, omedelbar och samtidig information om alla omständigheter som kan påverka 

Bolagets aktiekurs. 

 

Härutöver är bolagen givetvis skyldiga att följa övriga tillämpliga lagar, författningar och 

rekommendationer som gäller för bolag som är noterade på AktieTorget. AktieTorget är en bifirma till 

ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver 

en s.k. MTF-plattform. I lagar och författningar ställs lägre krav på bolag som är noterade på MTF-

plattform än på bolag som är noterade på en s.k. reglerad marknad. En stor del av de regler som 

lagstiftaren ställer endast på reglerad marknad har AktieTorget dock infört genom sitt noteringsavtal.  

AktieTorget tillhandahåller ett effektivt aktiehandelssystem som är tillgängligt för de banker och 

fondkommissionärer som anslutna till NASDAQ Stockholm. Det innebär att den som vill köpa eller sälja 

aktier som är noterade på AktieTorget kan använda sin vanliga bank eller fondkommissionär. 

Aktiekurser från bolag på AktieTorget går att följa på AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se), hos 

de flesta internetmäklare och på hemsidor med finansiell information. Aktiekurser finns även att följa 

på Text-TV och i dagstidningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tidpunkter för ekonomisk information 

 

   Delårsrapport tredje kvartalet      20 november 2015 

   Bokslutskommuniké 2015             25 februari 2016 



  

NEW EQUITY VENTURE INTERNATIONAL AB 4 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG ...................................................................................................................... 5 

RISKFAKTORER ................................................................................................................................................. 6 

VD HAR ORDET ................................................................................................................................................. 8 

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER ............................................................................................................... 9 

BAKGRUND OCH MOTIV ................................................................................................................................. 10 

VILLKOR OCH ANVISNINGAR .......................................................................................................................... 11 

AFFÄRSIDÉ, STRATEGI OCH VISION ................................................................................................................. 15 

STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISOR ............................................................................. 18 

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR ................................................................................................................................ 21 

AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN ..................................................................................................... 23 

FINANSIELL ÖVERSIKT .................................................................................................................................... 25 

LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION ............................................................................. 29 

SKATTEFRÅGOR I SVERIGE .............................................................................................................................. 30 

BOLAGSORDNING .......................................................................................................................................... 32 

ADRESSER ...................................................................................................................................................... 33 

 

  



  

NEW EQUITY VENTURE INTERNATIONAL AB 5 

 

Erbjudandet i sammandrag 
 

Emissionsbelopp: 12 179 986 kronor 

Avstämningsdag: 

 

10 september 2015, sista handelsdag inkl. rätt att erhålla 

teckningsrätter: 08 september 2015 

Företrädesrätt: Tre (3) innehavda aktier i Bolaget av serie A ger rätten att 

teckna en (1) ny aktie av serie-A 

Tre (3) innehavda aktier i Bolaget av serie B ger rätten att 

teckna en (1) ny aktie av serie-B 

Teckningskurs: 14,00 kronor per aktie A som B. Courtage utgår ej 

Teckningsperiod: 15 - 29 september 2015 

Handel med BTA B: Från 15 september 2015 till dess att Bolagsverket har 

registrerat emissionen  

Handel med TR B: 15 – 25 september 2015  

Teckning utan företräde: Anmälan om teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt 

skall ske under samma period som teckning med stöd av 

företrädesrätt d.v.s. från och med den 15 september 2015 

till och med den 29 september 2015. 

Anmälan skall göras på anmälningssedeln benämnd 

”Teckning utan stöd av teckningsrätter” 

Teckningsanmälan insändes till: Partner Fondkommission, Lilla Nygatan 2, 411 09 

Göteborg, Fax: + 46 (0) 31 – 711 11 20 

E-post: emissioner@partnerfk.se  
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Riskfaktorer 
Nedan framgår ett antal riskfaktorer kopplade till Bolagets verksamhet och risker förknippade med 

att äga värdepapper. Riskerna nedan gör inte anspråk på att vara heltäckande eller listade i någon 

inbördes ordning. Det kan föreligga väsentliga risker som inte finns återgivna. Aktieägande innebär 

generellt ett mycket högt risktagande jämfört med många andra placeringsalternativ. 

 

Riskfaktorer specifika för emittenten och branschen 

Finansiering och framtida kapitalbehov 

Bolaget bedriver riskkapitalverksamhet vilket till sin natur är en kapitalintensiv verksamhet. Oavsett 

framtida behov eller situation, är vid var tid, gällande villkor på riskkapitalmarknaden av stor 

betydelse för Bolagets finansiering om sådant behov skulle uppstå. Det är inte säkert att Bolaget 

kommer att kunna anskaffa externt riskvilligt kapital när det behövs och det finns inte någon garanti 

att anskaffningen av kapital kan ske på fördelaktiga villkor för Bolagets aktieägare. En sådan utveckling 

skulle väsentligt kunna påverka Bolagets utveckling, finansiella ställning och resultat negativt. 

 

Valutarisk  

Bolaget kan äga andelar och innehav vilka är denominerade i utländsk valuta. Detta får till följd att 

Bolaget vid omräkning av dessa innehav till svenska kronor får en valutaexponering som kan på- verka 

värdet i svenska kronor beroende på hur utländska valutor handlas i förhållande till den svenska 

kronan. Bolaget valutasäkrar för närvarande inga innehav i utländsk valuta. Externt kapital kan 

inhämtas i olika valutor men kommer att omräknas och redovisas i SEK. 

 

Ränterisk  

Bolaget kan i framtiden till viss del att behöva finansiera sin verksamhet genom upplåning. 

Nettoräntekostnad påverkas av den vid var tid valda andelen finansiering med rörlig respektive fast 

ränta i relation till förändringar av marknadsräntorna. Effekten på Bolagets resultat av en förändring 

av räntenivån beror på lånens och placeringarnas bindningstider. Framtida eventuella räntehöjningar 

kan komma att öka räntebetalningarna och därav få en negativ effekt på Bolagets resultat och framtida 

investeringar. 

 

Risker kopplade till investeringar i andra företag, tvister m.m. 

Att genomföra investeringar och avyttringar av värdepapper såsom aktier och andelar i andra företag 

innebär alltid en risk. Från en period till annan kan NEVI ha en hög riskexponering mot enskilda 

investeringar eller enskilda marknader och branscher. Bolaget kan göra investeringar i aktier och 

andra värdepapper såsom fordringar, i verksamheter som är nystartade och därmed tillgångar vilka 

är mer eller mindre likvida vilket innebär att Bolaget i stor utsträckning kan ha tillgångar av illikvid 

art där det generella marknadsläget kan skapa hinder mot att genomföra avyttringar överhuvudtaget, 

eller på fördelaktiga villkor (s.k. ”likviditetsrisk”). Bolaget har såsom en naturlig del av sin verksamhet 

att hantera de affärsmässiga riskerna genom att skapa en diversifierad portfölj av investeringar där 

dessa investeringar fördelar sig på onoterade och noterade/listade innehav, olika branscher, till viss 

del olika länder, samt investeringar i olika mognadsfaser i bolag. Vidare ska Bolagets organisation 

löpande följa och analysera utvecklingen i innehaven för att i tid kunna identifiera, tillvarata och 

hantera möjligheter, risker och problem. 

 

Beroende av nyckelpersoner och medarbetare  

Bolagets verksamhet är i hög grad beroende av kunskapen hos några få nyckelpersoner. En 

förutsättning för verksamhetens framtid är att kunna behålla och vid behov kunna rekrytera nya 

nyckelpersoner. Det råder konkurrens om personal inom Bolagets bransch. En brist eller oförmåga att 

kunna rekrytera kvalificerad arbetskraft kan påverka verksamhetens framtida utveckling väsentligen 
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negativt. En förlust av nyckelpersoner kan allvarligt skada Bolagets verksamhet respektive 

intjäningsförmåga och därmed även äventyra verksamhetens fortlevnad. 

 

Skattesituation m.m.  

Bolagets skattemässiga resultat skiljer sig från det redovisningsmässiga resultatet då Bolaget löpande 

värderar sin balansräkning till verkligt värde avseende finansiella instrument. Då lagstiftning och 

tolkning av densamma inom beskattningsområdet kan förändras är Bolaget vid var tid exponerat mot 

ändrade regler eller bedömningar som skulle kunna innebära en högre än beräknad skattekostnad för 

Bolaget. En ökad skattekostnad påverkar Bolagets redovisade resultat och vinstutdelningsförmåga.  

 

Framtida investeringar 

NEVIs värdeutveckling har genererats genom utdelningar och värdeökning i innehaven. Följaktligen 

är Bolagets framtida utveckling till stor del beroende på tillgången på, samt Bolagets egna förmåga att 

identifiera attraktiva potentiella investeringsobjekt, och genomföra och finansiera förvärv. 

 

Konjunkturutveckling och andra omvärldsfaktorer 

Konjunkturutveckling och andra händelser i omvärlden har en väsentlig påverkan på Bolagets 

verksamhet. Förändringar i konjunkturen kan innebära att Bolagets intäkter och resultat kan fluktuera 

kraftigt över tiden. Även andra händelser i omvärlden såsom katastrofer, krig eller terrordåd kan 

avsevärt negativt påverka Bolagets möjligheter att bedriva verksamhet, både direkt och indirekt. 

 

Risker relaterade till värdepapperen 

Begränsad likviditet i handel med Bolagets aktier 

Det finns ingen garanti att likviditeten i aktierna kommer att vara god. Det kan i framtiden periodvis 

eller varaktigt uppstå svårigheter att avyttra innehav. 

 

Ägare med betydande inflytande 

Det kan inte uteslutas att en grupp aktieägare, enskilda individer eller företag genom sitt ägande kan 

ha möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande i ärenden som kräver godkännande av aktie- ägarna på 

bolagsstämma. Detta inflytande kan vara till nackdel för övriga aktieägare. 

 

Skatter och avgifter 

Det kan inte uteslutas att förändringar i lagstiftning avseende avgifter och skatter och liknande kan 

ske så att investeringar i värdepapper kan komma att bli mindre fördelaktig. 

 

Allmänna risker för investerare  

Värdepappershandel är alltid förknippad med risk och risktagande. Eftersom en aktie både kan stiga 

och sjunka i värde är det inte säkert att en investerare kan komma att få tillbaka investerat kapital. 

Aktiekursen för specifika bolag samt aktiemarknadens generella utveckling är beroende av en rad 

faktorer, vilka enskilda bolag många gånger inte har möjlighet att påverka. Investeringar i värdepapper 

bör därför alltid föregås av en noggrann analys. 
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VD har ordet  
En större verksamhetsförändring inleddes efter att jag tillträde som VD under våren 2014, vilket 

betydde att vi från att vara ett verksamhetsbolag inriktade verksamheten mot investeringar.  Under 

samma förlopp har vi samtidigt lyckats vända tidigare års förluster till vinster. Detta sammantaget gör 

att jag känner tilltro till vår affärsmodell och strategi och ser ljust på framtiden för Bolaget.    

 

Vår nya huvudstrategi, att investera i micro-bolag har under året utvecklats väl och vi har under 

senaste året investerat i fyra bolag, varav samtliga fallit väl ut. Utöver det har vi våra 

ursprungsinnehav: Stureguld AB samt Robert Friman Int. AB. Samtidigt vet vi att det finns mycket kvar 

att utveckla och förbättra för att maximera Bolagets utveckling. Under det senaste året har vi 

investerat och varit delaktiga i följande bolag: QBNK Holding, Acrinova AB, Double Bond 

Pharmaceuticals och EyeOnId. I samtliga bolag har vi investerat i tidiga skeden och därefter varit aktiva 

i respektive bolags listningsprocesser. Vi har kvar samtliga innehav utöver QBNK där vi avyttrat 

samtliga aktier med mycket god avkastning. Vår senaste investering EyeOnId är fortfarande o-noterad, 

men målet är att bolaget ska bli noterat innan kvartal ett 2016. Investeringen i EyeOnId är helt rätt i 

tiden då ”cyber-security-bolag” är bland de hetaste på finansmarknaden just nu.     

 

Nu står vi inför nya möjligheter, vi har en klar strategi och vårt sökande efter nya 

investeringsmöjligheter ligger i fokus. Vidare uppstår ”spill-over effekten”, att ju fler bolag vi 

investerar i, desto attraktivare blir vi som investeringspartner. För att nu ha möjligheten att hålla det 

investeringstempo vi önskar behöver vi därför ett kapitaltillskott och har beslutat att genomföra denna 

nyemission av aktier riktad till befintliga aktieägare. Det andra alternativet skulle vara att avyttra 

befintliga innehav, men vi känner att det är ett sämre alternativ för vår framtida utveckling.  

 

Samtidigt är de flesta finansiella experterna överens om att en sättning eller till och med nedgång i 

världsekonomin kan, eller bör komma. Vid dessa tidpunkter dyker alltid möjligheter till investeringar 

upp. För att kunna ta del av dessa möjligheter ser vi ett behov av ett kapitaltillskott.  

 

Avslutningsvis ser jag med tillförsikt på framtiden; med välfylld kassa, nya investeringar på ingång har 

vi skapat oss en stabil plattform att arbeta vidare från. Vi håller fast vid våra mål att investera i fyra 

nya bolag 2015 men skruvar upp målet till sex nya investeringar under 2016 samt lansering av ett in-

house projekt.  

 

På återhörande! 

 

Bästa hälsningar, 

Thomas Jansson 

Verkställande Direktör, New Equity Venture International AB (publ.) 
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Inbjudan till teckning av aktier 
Styrelsen beslutade den 3 september 2015, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 22 april 

2015, om nyemission av aktier med företrädesrätt för de som på avstämningsdagen den 10 september 

2015 var registrerade aktieägare i bolaget. Innehav av tre (3) aktier oavsett serie ger rätten att teckna 

en (1) nyemitterad aktie av samma serie, till kursen 14,00 kronor per aktie. Teckning av aktier ska ske 

under perioden 15 – 29 september 2015. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. 
 

Beslutet innebär, vid full teckning i företrädesemissionen, att bolagets aktiekapital ökar med högst 869 

999 kronor genom nyteckning av högst 869 999 aktier varav 66 666 A-aktier och 803 333 B-aktier. 

Företrädesemissionen kan, vid full teckning, inbringa Bolaget 12 179 986 kronor före 

emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 250 000 kronor, och består 

huvudsakligen av kostnader för upprättande av Informationsmemorandum, distribution, ersättning 

till emissionsinstitut samt Euroclear.  

 

Under förutsättning att föreliggande företrädesemission fulltecknas, kommer de nyemitterade 

aktierna att utgöra cirka 25 procent av kapitalet och cirka 25 procent av rösterna i Bolaget. Aktieägare 

som väljer att inte deltaga kommer således att se sitt ägande i Bolaget spädas ut i motsvarande grad.  

 

Emissionslikviden kommer användas för att finansiera koncernens verksamhet inom ramen för 

styrelsens beslut och den fastlagda affärsplanen. 

 

Styrelsens försäkran 

Memorandumet är upprättat av styrelsen i NEVI med anledning av förstående företrädesemission. 

Styrelsen för NEVI 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 de faktiska förhållandena och att ingenting är med uppsåt utelämnat 

vilket skulle kunna påverka memorandumets syfte. Varje beslut som tas angående att investera i 

Bolagets aktier bör grunda sig på en bedömning av memorandumet i sin helhet. Investerare som 

väcker talan vid domstol med anledning av memorandumet blir tvungna att svara för kostnaderna för 

översättning av memorandumet. Finansiell information har till viss del avrundats, varvid vissa tabeller 

inte summerar fullständigt korrekt. 

 

Styrelsen för Bolaget inbjuder härmed aktieägarna och allmänheten, i enlighet med villkoren i detta 

Informationsdokument, att teckna nya aktier i Bolaget i nyemissionen. 

 

Stockholm den 10 september 2015 

Styrelsen i New Equity Venture International AB  
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Bakgrund och motiv 
Under 2013 inledde NEVI sin omvandling från att vara ett rörelsedrivande bolag till att inrikta 

verksamheten mot investeringar i micro-bolag. NEVI har som huvudstrategi att investera i ett tidigt 

stadium och därefter vara aktiva i utvecklingen av sina bolag. Men investeringar i mogna bolag har 

genomförts och kan genomföras om rätt objekt dyker upp. 

 

Investeringar i tidiga faser är av sin natur riskfyllda, därför har NEVI som mål att investeringarna ska 

vara listade inom 12 månader från investeringstillfället. Att notera bolagen minskar inlåsningseffekten 

i de fall NEVI är minoritetsägare genom att det blir lättare att avyttra innehavet. Samtidigt kan en 

notering skapa bättre förutsättningar för kapitalanskaffningar och förbättra bolagens synlighet.  

Genom att NEVI kan tillföra kapital och ett brett nätverk till sina investeringar ser styrelsen att Bolaget 

är en attraktiv partner för entreprenörer och ägare.  

 

Motiv för emission  

Emissionen, som beskrivs i detta memorandum, genomförs för att göra det möjligt för NEVI att 

utvecklas i den takt Bolaget önskar. De huvudsakliga motiven för förevarande emission är att 

finansiera nya investeringar, minska skulderna samt sprida ägandet.  

 

Nuvarande innehav: 

Bolagets investeringar är idag: 

 Stureguld Sverige AB 

 Robert Friman International AB 

 Acrinova AB 

 Double Bond Pharmaceutical International AB 

 EyeOnId – unä från N. Venture AB 

 

För mer info om respektive bolag, se avsnitt ”Innehav”. 
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Villkor och anvisningar 
Erbjudandet 

Styrelsen i NEVI har den 3 september 2015 i enlighet med bemyndigandet från årsstämman den 22 

april 2015 beslutat om nyemission, av högst 66 666 aktier av serie A och högst 803 333 aktier av serie 

B, med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”företrädesemissionen”). Företrädesemissionen 

kommer vid full teckning att inbringa Bolaget 12 179 986 kronor före emissionskostnader. 

 

Företrädesrätt till teckning 

Den som på avstämningsdagen 10 september 2015 är registrerad som aktieägare i NEVI äger 

företrädesrätt att teckna aktier i nyemissionen.  En (1) befintlig B- eller A-aktie i Bolaget berättigar till 

en (1) teckningsrätt av serie B respektive serie A. Tre (3) teckningsrätter av serie B berättigar till 

teckning av en (1) ny B-aktie i Bolaget, (3) teckningsrätter av serie A berättigar till teckning av en (1) 

ny A-aktie i Bolaget. Aktierna handlas inklusive rätt till teckningsrätter till och med den 8 september 

2015 och exklusive rätt till teckningsrätter från och med den 9 september 2015. 

 

Teckningskurs 

Teckningskursen uppgår till 14,00 kr per aktie A som B. 

 
Avstämningsdag 

Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vilka som är berättigade att erhålla teckningsrätter 

i nyemissionen är den 10 september 2015. Aktierna handlas inklusive rätt till teckningsrätter till och 

med den 8 september 2015 och exklusive rätt till teckningsrätter från och med den 9 september 2015. 

 
Teckningstid 

Teckning av aktier ska ske under perioden 15 - 29 september 2015. Efter teckningstidens utgång blir 

outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer, 

utan avisering från Euroclear, att bokas bort från VP-kontot. 
 

Handel med teckningsrätter 

Handel med teckningsrätter som berättigar till teckning av B-aktier (TR B) kommer att ske under 

perioden 15 - 25 september 2015. Aktieägare skall vända sig direkt till sin bank eller förvaltare för att 

genomföra köp och försäljning av teckningsrätter. Erhållna teckningsrätter måste antingen användas 

för teckning senast den 29 september 2015 eller säljas senast 25 september 2015 för att inte förfalla.  
 

Handel med BTA B (Betalda tecknade aktier) 

Handel med BTA B sker på Aktietorget under perioden 15 september 2015 till dess emissionen är 

registrerad hos Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske under slutet av mitten av 

oktober 2015. 

 
Teckning av aktier 

Information från Euroclear till direktregistrerade aktieägare 

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 10 september 2015 var 
registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken och som äger rätt att teckna 
aktier i Nyemissionen, erhåller följande dokument från Euroclear: 
 

- detta Informationsmemorandum 
- en emissionsredovisning med bifogad förtryckt inbetalningsavi 
- en särskild anmälningssedel (I) med bifogad icke ifylld inbetalningsavi, samt 
- en särskild anmälningssedel (II) utan bifogad inbetalningsavi, avsedd för teckning av aktier 

utan företrädesrätt. 
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Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bl.a. antalet erhållna teckningsrätter och det antal 
nyemitterade aktier som kan tecknas. Den som var upptagen i den till aktieboken anslutna 
förteckningen över panthavare med flera underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av 
teckningsrätter på aktieägarens VP-konto kommer inte att skickas ut.  

 
Teckning med stöd av teckningsrätter 

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under perioden 15 – 
29 september 2015. Som framgår ovan har direktregistrerade aktieägare och företrädare för 
aktieägare från Euroclear bl.a. erhållit en emissionsredovisning med bifogad förtryckt inbetalningsavi 
och en särskild anmälningssedel med bifogad icke ifylld inbetalningsavi. Teckning genom betalning 
ska göras antingen med den förtryckta inbetalningsavin eller med den icke ifyllda inbetalningsavin 
enligt nedan:  
 
Förtryckt inbetalningsavi 

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter ska utnyttjas för teckning ska endast 
den förtryckta inbetalningsavin användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på 
inbetalningsavin förtryckta texten. Teckningen är bindande. 
 
Särskild anmälningssedel (I) med bifogad inbetalningsavi 

I de fall teckningsrätter har förvärvats eller avyttrats, eller av annan anledning ett annat antal 
teckningsrätter än det som framgår av emissionsredovisningen och den förtryckta inbetalningsavin 
ska utnyttjas för teckning, ska den särskilda anmälningssedeln jämte bifogad inbetalningsavi användas 
som underlag för teckning genom kontant betalning. Tecknaren ska på den särskilda 
anmälningssedeln och på inbetalningsavin ange det antal teckningsrätter som utnyttjas, det antal 
aktier som tecknas och det belopp som ska betalas. Inbetalningsavin används vid betalning. Ifylld och 
undertecknad anmälningssedel ska skickas till PFK på nedanstående adress i samband med betalning 
och vara PFK tillhanda senast kl. 15.00 den 29 september 2015. Ofullständig eller felaktigt ifylld 
anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Teckningen är bindande. 
 
Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter 
Bolagets aktieägare och allmänheten erbjuds att teckna de aktier som inte tecknas med utövande av 
företrädesrätt med stöd av teckningsrätter.  
 
För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för 
emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med stöd av 
teckningsrätter. Sådan fördelning skall i första hand ske till aktieägare, i förhållande till antalet 
innehavda aktier på avstämningsdagen, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand 
skall fördelning ske till övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter 
och, vid överteckning, i förhållande till tecknat belopp, och i den mån detta inte kan ske, genom 
lottning. 
 
Särskild anmälningssedel (II) teckning av aktier utan företrädesrätt 

Teckning av aktier utan företrädesrätt sker under samma period som teckning av aktier med 
företrädesrätt, det vill säga under perioden 15 - 29 september 2015. Anmälan om teckning utan stöd 
av teckningsrätter sker genom att en särskild anmälningssedel (II) utan bifogad inbetalningsavi, 
avsedd för teckning av aktier utan företrädesrätt, fylls i, undertecknas och skickas till PFK på 
nedanstående adress. Anmälningssedeln ska vara PFK tillhanda senast kl. 15.00 den 29 september 
2015. Någon betalning ska inte ske i samband med anmälan. Om tilldelning sker kommer 
avräkningsnota att utfärdas och skickas till tecknaren, varvid teckningslikvid skall erläggas genom 
kontant betalning senast den dag som anges på avräkningsnotan. Något meddelande lämnas inte till 
dem som ej erhåller tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan aktier komma att överlåtas till annan. 
Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt Erbjudandet, kan 
den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av 
mellanskillnaden. Observera att teckning är bindande. 
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Förvaltarregistrerade innehav 

Aktieägare som har sitt innehav av aktier i Bolaget registrerat hos bank eller annan förvaltare (i depå) 
erhåller inget Informationsmemorandum, någon emissionsredovisning eller några särskilda 
anmälningssedlar från Euroclear. Teckning och betalning skall då istället ske i enlighet med 
anvisningar från respektive förvaltare. 
 
Insändning av anmälningssedlar samt rekvirering av Informationsmemorandum och 

anmälningssedlar 

Anmälningssedlar skickas till och Informationsmemorandum och anmälningssedlar kan rekvireras 
från Partner Fondkommission AB enligt på nedanstående adress: 
 
Partner Fondkommission AB  
Emission: NEVI 
Lilla Nygatan 2 
411 09 Göteborg 
Telefon: 031-761 22 30  
Telefax: 031-711 11 20 
E-post: info@partnerfk.se 
 
Anmälningssedel måste vara Partner Fondkommission AB tillhanda senast klockan 15:00 den 29 
september 2015. Anmälan är bindande. Endast en anmälningssedel av varje sort per person kommer 
att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. 
Inga tillägg eller ändringar får göras i den tryckta texten på anmälningssedeln. 
 
 
Betald Tecknad Aktie (BTA) 

BTA registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter 
betalning. När registrering av BTA har skett erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att 
inbokning av BTA har skett på tecknarens VP-konto. För de aktieägare som har sitt innehav 
förvaltarregistrerat erhålls information från respektive förvaltare. 
  
Leverans av aktier  

De aktier som tecknats är bokförda som BTA B till dess att nyemissionen har registrerats hos 
Bolagsverket vilket beräknas ske i oktober, 2015. Efter registreringen av nyemissionen hos 
Bolagsverket kommer BTA att omvandlas till stamaktier (AK) utan avisering från Euroclear. Avisering 
sker heller inte vid rensning av ej utnyttjade teckningsrätter.  
 
Upptagande till handel av B-aktier 

NEVIs B-aktie är upptagen till handel på Aktietorget. De nyemitterade B-aktierna kommer att upptas 
till handel på Aktietorget i oktober, 2015 efter att registrering har skett hos Bolagsverket och 
utbokning av tecknade B-aktier. Ingen handel sker i Bolagets A-aktier. 
 
Offentliggörande av utfallet av emissionen 

Bolaget kommer att offentliggöra utfallet av nyemissionen senast fem dagar efter teckningstidens 
avslutande. Offentliggörandet kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på 
Bolagets hemsida. 
 
Utdelning 

De erbjudna aktierna medför rätt till andel i Bolagets vinst första gången på den avstämningsdag för 
utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts. Utbetalning av eventuell utdelning 
ombesörjs av Euroclear eller, för förvaltarregistrerade innehav, i enlighet med respektive förvaltares 
rutiner. Om aktieägare inte kan nås kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget avseende 
utdelningsbelopp och begränsas endast genom regler om preskription.  
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Rätt till förlängning av teckningstiden samt emissionens fullföljande 

Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden och flytta fram likviddagen samt, att under 
alla omständigheter, fatta beslut att inte fullfölja emissionen.  
 

Aktieägares rättigheter  

Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med 

mera styrs dels av Bolagets bolagsordning som finns tillgänglig via NEVIs hemsida, dels av 

aktiebolagslagen (2005:551).  

 

Handel i aktien 

B-aktierna i NEVI är listade på AktieTorget. B-aktierna handlas under kortnamnet NEVI B och har ISIN 

SE0004020931. En handelspost omfattar 1 aktie. 

 

Utspädning 

Emissionen medför en utspädning om högst cirka 25 procent av antal aktier och cirka 25 procent av 

röster, beräknat som det högsta antal aktier som kan komma att utges genom emissionsbeslutet 

dividerat med antalet aktier efter genomförd nyemission. 
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Affärsidé, strategi och vision 
Allmänt 

NEVI är ett investeringsföretag baserat i Stockholm. Dagens investeringsverksamhet inleddes under 

2013 för att fullt ut från kvartal fyra 2014 arbeta enligt befintlig strategi; att investera i micro-bolag. 

Bolaget har idag fem (5) investeringar inom skilda branscher såsom smycken, metaller, fastigheter och 

läkemedel. Bolaget har tre anställda samt flertalet deltidsanställda. NEVI har cirka 550 aktieägare och 

Bolagets B-aktier är listade på AktieTorget under kortnamnet NEVI B.  

 

Affärsidé 

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade. Investeringar sker inom 

ett brett spektrum.  

 

Affärsmodell 

Bolagets verksamhet är att identifiera bolag som, i tidigt stadium, är i behov av kapital eller nätverk 

för att ta bolaget till nästa nivå. NEVI investerar i bolag där ägarna är beredda att arbeta hårt och ta till 

sig råd och tips för att utveckla bolaget. NEVI ser inget direkt behov i att äga specifika andelar för att 

få möjlighet att påverka utan investera i bolag som är beredda att utvecklas i stort nätverk. Däremot 

har NEVI som mål att alla investeringar ska listats inom 12 månader efter investeringstillfället för att 

möjligheten att avyttra innehav ska underlättas, samt att refinansiering av Bolaget ska underlättas.  

 

NEVI har ingen fastställd innehavstid för sina investeringar. Bolaget har den enkla filosofin att innehav 

vilka NEVI är nöjda med behålls och övriga kan avyttras. Vidare finns det andra faktorer som påverkar, 

såsom kapitalbehov, nya investeringsmöjligheter m.fl. 

 

Investeringsstrategi  

Bolaget investerar inom ett brett spektrum utan branschfokus. Primärt görs investeringar i micro-

bolag, men investeringar i mer mogna bolag har gjorts och kan göras, om lämpliga objekt dyker upp.  

Genom att NEVI tillför kapital och brett nätverk till sina investeringar bedömer Styrelsen att Bolaget 

är en attraktiv partner för entreprenörer och ägare. För varje investering har NEVI som mål att 

investeringen listas på lämplig marknadsplats inom 12 månader efter investeringstillfället. Detta för 

att underlätta för framtida avyttring, kapitalbehov och synliggöra bolagen.   

 

Koncernstruktur 

New Equity Venture är moderbolag i en koncern som omfattar moderbolaget samt dotterbolaget, 

Stureguld Sverige AB med org. nr. 556777-2883.  

 

Bolagsinformation 
Firmanamn New Equity Venture International AB 

Organisationsnummer 556818-0300 

Handelsbeteckning NEVI B 

ISIN-kod för NEVIs aktie SE0004020931 

Säte och hemvist Stockholm kommun, Stockholms län 

Datum för bolagsbildning 2010-08-09 

Land för bolagsbildning Sverige 

Juridisk form Publikt aktiebolag 

Lagstiftning Svensk rätt och svenska aktiebolagslagen 

Adress Birger Jarlsgatan 18 A 

E-post ir@newequityventure.com 

Hemsida http://www.newequityventure.com/ 
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Organisation och personal 

Koncernen har fem (5) anställda, varav tre (3) i moderbolaget.  

 

Transaktioner med närstående 

Det har inte förekommit några transaktioner med närstående till Bolaget. 

 

Avtal med tredje part 

Bolaget har inte ingått några avtal med tredje part av betydelse.  

 

Tvister 

NEVI är inte och har inte varit part i rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden under de senaste tolv 

månaderna. Bolaget känner inte heller till några krav eller liknande som kan resultera i tvist.  
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Innehav 
NEVI har per 2015-08-31 följande innehav: 

 

 

 

 
 

 

Stureguld AB, 56 508 857 aktier. 65,71 procent 

Stureguld bedriver verksamhet inom metallindustrin. 

Bolaget omsatte kvartal ett 2015 13,6 miljoner kronor med 

rörelseresultat om 0,6 miljoner kronor och eget kapital om 

4,8 miljoner kronor. 

Bolaget är noterat på AktieTorget.  

För mer info: Stureguld 

 

  

Acrinova AB, 515 246 aktier. 41,71 procent 

Acrinova AB är verksamt inom fastighetsbranschen.  

Bolaget omsatte kvartal ett 2015 2,7 miljoner kronor med 

rörelseresultat om 1,3 miljoner kronor och eget kapital om 

32,4 miljoner kronor 

Bolaget är noterat på AktieTorget.  

För mer info: Acrinova 

 

  

Robert Friman Int. AB, 51 470 000 aktier, 14,91 procent 

Robert Friman har sitt säte i Gnosjö, och driver sin 

verksamhet inom smyckesindustrin. Bolaget omsatte kvartal 

ett 2015 49,6 miljoner kronor med rörelseresultat om 0,1 

miljoner kronor, eget kapital om 21,1 miljoner kronor. 

Bolaget är noterat på AktieTorget. 

För mer info: Robert Friman 

 

  

 

DB Pharmaceutical Int. AB, 1 285 848 aktier, 

10,3 procent 

Bolaget bedriver verksamhet inom medicinteknik och 

läkemedel och har sitt väte i Uppsala.  

Bolaget är noterat på AktieTorget.  

För mer info: DB Pharma 

  

EyeOnID, unä från N. Venture AB, ca 6 procent ägande 

Verksamheten: Eyeonid utvecklar tjänster inom IT-säkerhet. 

Bolagets primära tjänst är scanning och bevakning för att 

föregå intrång på såväl privata som företags 

inloggningsuppgifter. 

För mer info: EyeOnID 

 

  

http://aktietorget.se/QuotesInstrument.aspx?Language=1&InstrumentID=SE0005568698
http://aktietorget.se/QuotesInstrument.aspx?Language=1&InstrumentID=SE0006543740
http://aktietorget.se/QuotesInstrument.aspx?Language=1&InstrumentID=SE0002269837
http://aktietorget.se/QuotesInstrument.aspx?Language=1&InstrumentID=SE0007185525
http://eyeonid.com/
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Styrelse, ledande befattningshavare och revisor 
Nedan följer en beskrivning av NEVIs styrelseledamöter, ledande befattningshavare och revisor. NEVIs 

styrelse består av styrelseledamöterna Tomas Du Rietz (ordförande), Carl Kock, Thomas Jansson och 

Christian Kronegård. Styrelsen har sitt säte i Stockholm och styrelseledamöterna väljs årligen vid 

årsstämma och är valda till slutet av nästa årsstämma.  

Styrelse 
Tomas Du Rietz – Styrelseordförande 

Tomas Du Rietz, född 1979, är styrelseledamot och ordförande i NEVI sedan april 2014. Tomas arbetar 

inom fackpress och media. 

Aktieinnehav i NEVI: inga aktier 

Delägarskap över tio procent de senaste fem åren: 

Bolag Tidsperiod 

TN Group  Pågående 

 

Bolagsengagemang de senaste fem åren: 

Bolag Befattning Tidsperiod 

New Equity Venture International AB Styrelseledamot/ordförande Pågående 

Ljungåfors media AB Styrelseledamot/Vice VD Pågående 

TN Group AB Styrelseledamot Pågående 

JNT Publishing AB Styrelseledamot/Ordförande Pågående 

JNT Nya Medier AB Styrelseledamot/Ordförande Pågående 

Tourn Int. AB Styrelseledamot Avslutad 

 

Tvångslikvidation och konkurs 

Tomas Du Rietz har under de senaste fem åren inte varit inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller 

konkursförvaltning. 

 

Tomas har erhållit ersättning eller naturaförmåner från Bolaget inklusive dotterbolag under 

verksamhetsåret 2015. 

 

Carl Kock 

Carl Kock, född 1988, är styrelseledamot i NEVI sedan april 2015. Carl arbetar inom byggindustrin som 

projektledare.   

Aktieinnehav i NEVI: inga aktier 

Delägarskap över tio procent de senaste fem åren: Inga innehav 

 

Bolagsengagemang de senaste fem åren: 

Bolag Befattning Tidsperiod 

New Equity Venture International AB Styrelseledamot Pågående 

N. Venture AB - unä Styrelseledamot/VD Avslutad 

N. Venture 2 AB  Styrelsesuppleant Pågående  

N. Venture 3 AB Styrelsesuppleant Pågående  

 

Tvångslikvidation och konkurs 

Carl Kock har under de senaste fem åren inte varit inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller 

konkursförvaltning. 

 

Carl har erhållit ersättning från Bolaget inklusive dotterbolag under verksamhetsåret 2015, se avsnitt 

”Löner och förmåner” för mer information. 
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Thomas Jansson 

Thomas Jansson, född 1979, är styrelseledamot och verkställande direktör i NEVI sedan mars 2014. 

Thomas är utbildad civilingenjör inom industriell ekonomi på KTH.  

Aktieinnehav i NEVI: Privat 152 360 stycken av serie B. Genom Bolag 200 000 stycken av serie A och 375 

064 stycken av serie B, närstående 11 648 stycken av serie B.  

 

Delägarskap över tio procent de senaste fem åren: 

Bolag Tidsperiod 

New Equity Venture International AB Pågående 

T & J Ekonomi och Investeringar AB Pågående  

 

Bolagsengagemang de senaste fem åren: 

Bolag Befattning Tidsperiod 

New Equity Venture International AB Styrelseledamot/VD Pågående 

N. Venture 2 AB Styrelseledamot Pågående 

N. Venture 3 AB Styrelseledamot Pågående 

Mobilåtervinning AB Styrelseledamot Pågående 

T & J Ekonomi och Investeringar AB Styrelseledamot Pågående 

Robert Friman International AB Styrelseledamot Avslutad 

Tourn Int. AB       Styrelseledamot Avslutad 

Fondkraft AB       Styrelsesuppleant Avslutad 

Acrinova AB       Styrelseledamot Avslutad 

Nordiska GAB       Styrelseledamot  Avslutad 

N. Venture AB       Styrelseledamot Avslutad 

 

Tvångslikvidation och konkurs 

Thomas Jansson har under de senaste fem åren inte varit inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller 

konkursförvaltning. 

 

Thomas har erhållit ersättning eller naturaförmåner från Bolaget inklusive dotterbolag under 

verksamhetsåret 2015, se avsnitt ”Löner och Förmåner”. 

 

Christian Kronegård 

Christian Kronegård, född 1988, är styrelseledamot i NEVI sedan april 2015. Christian har 

en utbildning inom VVS/bygg och jobbar administrativt som arbetsledare inom anläggning och 

transport. 

Aktieinnehav i NEVI: inga aktier 

Delägarskap över tio procent de senaste fem åren: Inga innehav 

 

Bolagsengagemang de senaste fem åren: 

 

Bolag Befattning Tidsperiod 

New Equity Venture International AB Styrelseledamot Pågående 

N. Venture AB Styrelsesuppleant Avslutad 

Viveco AB Styrelsesuppleant Pågående 

 

Tvångslikvidation och konkurs 

Christian Kronegård har under de senaste fem åren inte varit inblandad i konkurs, tvångslikvidation 

eller konkursförvaltning. 
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Christian har erhållit ersättning från Bolaget inklusive dotterbolag under verksamhetsåret 2015, se 

avsnitt ”Löner och förmåner” för mer information. 

 

Ledande befattningshavare  
Thomas Jansson – styrelseledamot och VD 

Thomas Jansson är styrelseledamot och verkställande direktör i NEVI sedan april 2014. För vidare 

information om Thomas Jansson, se ovan. 

 

Revisor 

På årsstämma den 22 april 2015 valdes Carlsson & Partners till revisionsbolag med huvudansvarig 

revisor Berit Holmgren.  

 

Övrig information om styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare 

Ingen av Bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör har under de senaste fem åren (i) 

dömts i bedrägerirelaterade mål; (ii) varit medlem av förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan i bolag 

som försatts i konkurs, likvidation (på grund av obestånd) eller genomgått företagsrekonstruktion; 

(iii) varit föremål för anklagelser eller sanktioner av myndigheter eller organisation som företräder en 

viss yrkesgrupp och som är offentligrättsligt reglerad; eller (iv) ålagt näringsförbud. 

 

Det finns inga avtal som övriga ledande befattningshavare (förutom styrelsen och ledande 

befattningshavare i moderbolaget) har slutit med NEVI eller något av dess dotterbolag om förmåner 

efter det att uppdraget avslutats. 

 

Ingen av Bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör, har ingått avtal med någon 

innebärande en begränsning för befattningshavaren att överlåta värdepapper i NEVI. 

 

Det finns inga familjeband mellan styrelseledamöter och/eller ledande befattningshavare i NEVI. 

 

Styrelseledamöter och befattningshavare kan nås via den adress som angivits för Bolaget. 

 

Det finnas inga begränsningar för NEVIs styrelseledamöter eller ledande befattningshavare som 

innehar aktier i Bolaget att begränsa sina möjligheter att avyttra aktier, avstå rösträtt eller på något 

annat sätt begränsat möjligheterna att fritt förfoga över egna aktier. 

 

Ingen av Bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör har träffat någon överenskommelse 

med större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter enligt vilken överenskommelse 

befattningshavaren valts in i styrelsen i NEVI eller tillträtt sin anställning som verkställande direktör. 

Det föreligger inte, utöver vad som redovisats ovan om respektive VD-avtal, några avtal om förmåner 

efter det att uppdraget eller anställningen har avslutats. Inga omständigheter finns som skulle 

innebära att det föreligger någon potentiell intressekonflikt för befattningshavarna i förhållande till 

uppdraget i NEVI. 

 

Anställda i Bolaget 

Bolaget har tre (3) anställda. 
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Övriga upplysningar 
Ersättningar till styrelse  

För verksamhetsåret 2015 utgår ett halvt prisbasbelopp till ledamöter, samt ytterligare ett halvt till 

ordförande. Det är inte heller beslutat om några förmåner efter avslutat uppdrag, för envar 

styrelseledamot. 

 

Löner och förmåner till VD och ledning   

På årsstämman 2015 beslutades om anställningsvillkor enligt följande: Styrelsen har i uppgift att 

årligen överse bolagets ersättning till anställda. Bolaget har för avsikt att erbjuda samtliga 

medarbetare en totalkompensation som ska kunna attrahera kompentent personal till Bolaget samt 

behålla den under en längre period. Ersättningen ska vara marknadsmässig och ersättningen ska 

omförhandlas årligen. Ersättning till ledande befattningshavare kan vara fast och rörlig ersättning, 

samt pension och övriga ersättningar. Dessa fyra faktorer är den totala ersättningen.  

Fast ersättning: den fasta ersättningen skall baseras på den anställdes ansvarsområden och erfarenhet. 

Rörlig ersättning: den rörliga delen ska baseras på bolaget och dess dotterbolags finansiella utveckling 

och utvärderas mot fastställda mål. Varje enskild medarbetare äger rätten att själv förhandla lön med 

närmste chef med utgångspunkt från ovan. VD ska erhålla en ersättning, inklusive pension, fast och 

rörlig lön och skatter om 90 000 SEK per månad. Utöver ersättningen erhåller VD tjänstebil och telefon. 

Ingen rörlig ersättning utbetalas för verksamhetsåret 2015. Styrelsen för New Equity Venture Int. AB 

ska kunna avvika från dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. 

 

Rörelsekapitalbehov 

Styrelsen bedömer att likviditeten som tillförs Bolaget i förevarande emission täcker 

rörelsekapitalbehovet i minst tolv månader.  

 

Styrelsens arbetsformer och VD-instruktion  

Samtliga ledamöter är valda till nästa årsstämma. En styrelseledamot äger rätt att när som helst 

frånträda sitt uppdrag. Styrelsens arbete följer styrelsens fastställda arbetsordning. Verkställande 

direktörens arbete regleras genom VD-instruktion. Såväl arbetsordning som VD-instruktion fastställs 

årligen av Bolagets styrelse. Inga avsättningar eller ersättningar betalas efter att uppdraget avslutats. 

Frågor som rör revisions- och ersättningsfrågor beslutas direkt av Bolagets styrelse. Bolaget är inte 

skyldigt att följa svensk kod för bolagsstyrning och har heller inte frivilligt förpliktigat sig att följa 

denna. 

 

Informationspolicy  

NEVIs externa redovisningsmaterial och investerarrelationer skall präglas av öppenhet, tillförlitlighet, 

tillgänglighet och snabbhet. Företagsledningen och varje styrelseledamot skall utifrån sina kunskaper 

och sin information bidra till informationens kvalitet, vilket även gäller anställda som arbetar med 

Bolagets ekonomiska information. Informationen skall vara lättförståelig för mottagaren och skall i 

övrigt möta de krav som marknadsplatsen kräver.  

 

Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion  

Årsredovisningar och annan information för vissa inhemska juridiska personer lämnas till 

Bolagsverket i enlighet med svenska regler och förordningar. Observera att det inte är säkert att 

informationen i handlingarna ger någon indikation om NEVIs publicerade resultat i alla avseenden. 

NEVI lämnar även årsredovisningar, bokslutskommunikéer, kvartalsrapporter, pressmeddelanden 

och annan information på sin hemsida, www.newequityventure.com och på www.aktietorget.se. 

Årsredovisningar och annan information kan också beställas från Bolagets huvudkontor. Adress 

återfinns på sista sidan i detta memorandum. 
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Ytterligare uppgifter 

New Equity Venture International AB är ett publikt aktiebolag med säte i Stockholm kommun, 

Stockholm län. Bolaget bildades 2010-08-09, Sverige. Bolaget regleras av aktiebolagslagen (2005:551) 

och dess organisationsnummer är 556818-0300. Bestämmelserna i bolagsordningen är ej mer 

långtgående än aktiebolagslagen vad gäller förändring av aktieägarnas rättigheter. Utöver vad som 

anges i avsnitt ”Legala frågor och kompletterande information” under rubriken ”Tvister och rättsliga 

processer” är inte Bolaget, och har under de tolv senaste månaderna inte varit, part i något rättsligt 

förfarande eller skiljeförfarande som nyligen har haft eller kunnat få betydande effekter på NEVIs 

finansiella ställning eller lönsamhet. Bolaget är inte heller medvetet om några övriga rättsliga 

förfaranden eller skiljeförfaranden som kan uppkomma. NEVI är ett till Euroclear Sweden anslutet 

avstämningsbolag, vilket innebär att samtliga Bolagets aktier är kontoförda av Euroclear Sweden. 

Adress till Euroclear Sweden är Box 191, 101 23 Stockholm. Årsredovisningar, bokslutskommunikéer, 

kvartalsrapporter, pressmeddelanden och annan information (normalt endast på svenska) finns, 

under memorandumets hela giltighetstid, tillgängliga på Bolagets hemsida 

www.newequityventure.com. Handlingarna kan också beställas från Bolaget per email: 

ir@newequityventure.com. 
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Aktiekapital och ägarförhållanden 
New Equity Venture International AB (publ) hade per 2015-06-30 totalt 2 610 000 emitterade och fullt 

inbetalade aktier, varav 200 000 A-aktier med ett röstvärde om 10 och 2 410 000 B-aktier med ett 

röstvärde om 1. Aktiekapitalet uppgick vid samma tidpunkt till 2 610 000 kronor fördelat på totalt 

2 610 000 aktier envar med ett kvotvärde om 1,00 kronor. 

 

Varje röstberättigad aktieägare får vid bolagsstämma rösta för det fulla antalet av denne ägda och 

företrädda aktier utan begränsning i rösträtten. Varje aktie äger lika rätt till andel av Bolagets 

tillgångar och vinst samt till eventuellt överskott vid likvidation och samtliga aktier är fritt överlåtbara. 

 

Bolagets aktier har emitteras enligt svensk lag och är kontofört hos Euroclear Sweden AB i elektronisk 

form, med ISIN-kod SE0004051050 gällande för A-aktien och SE0004020931 gällande för B-aktien. 

Samtliga transaktioner sker på elektronisk väg genom behöriga banker och värdepappersförvaltare. 

Aktierna i NEVI är denominerade i svenska kronor och har emitterats i enlighet med svensk rätt och 

ägarnas rättigheter förknippade med aktierna kan endast ändras i enlighet med de förfaranden som 

anges i aktiebolagslagen (2005:551). 

 

Enligt NEVIs bolagsordning ska det emitterade aktiekapitalet vara lägst 2 000 000 kronor och högst 

8 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 2 000 000 och högst 8 000 000. Kvotvärde enligt 

bolagsordningen är 1,00 kronor. Aktie kan utges i två serier, serie A och serie B. Aktier av serie A kan 

utges till ett antal av högst 800 000 och aktie av serie B kan utges till ett antal av högst 7 200 000. Aktie 

av serie A skall kunna omvandlas (konverteras) till aktie av serie B på begäran av ägare till sådan aktie. 

Framställning därom skall skriftligen göras hos Bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier 

som önskas omvandlade. Styrelsen för Bolaget skall inom tre månader från erhållandet av sådan 

framställning behandla fråga om omvandling. Omvandling skall utan dröjsmål anmälas för registrering 

och är verkställd när registrering sker. Det finns inga inskränkningar i det fria överlåtandet av aktier. 

Förändringar av aktieägarnas rättigheter förutsätter ändring av bolagsordningen i enlighet med 

gällande lagstiftning. Bolaget har inget innehav av egna aktier eller i andra bolag som kan ha betydelse 

för bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Bolagets aktie är ej underställd tvångsinlösen. Det 

har ej under de tolv senaste månaderna skett övertagandebud på Bolagets aktie. Det finns inga utgivna 

optioner eller konvertibler i Bolaget. För ytterligare information hänvisas till Bolagets bolagsordning 

som redovisas nedan i avsnitt ”Bolagsordning”. 

 

Bolaget hade per 2015-06-30 cirka 550 aktieägare. Tabellen nedan visar de aktieägare vilka innehar 

fem procent eller mer av kapitalet. 

 

Aktieägare per 2015-06-30 

Baserat på aktieboken (förd av Euroclear Sweden AB) med av Bolaget kända förändringar och ägande. 

Ägandet avser personernas samlade ägande inklusive bolag, kapitalförsäkringar och närståendes 

innehav. 

 

Namn Kapital % Röster % 

T & J Ekonomi och Investeringar AB 22,03 53,86 

Göran Månsson 

Nordea Liv & Pension 

Nordnet Pensionsförsäkring 

14,50 

12,43 

7,24  

8,58 

7,36 

4,28 

Thomas Jansson 5,84 3,45 

Övriga (ca. 545) 37,96 22,47 

Totalt 100,00 100,00 
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Utdelningspolicy och överlåtelse av aktien 

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

registrerats i den av Euroclear handhållna aktieboken. Den som på fastställd avstämningsdag är införd 

i aktieboken skall anses behörig att mottaga utdelning och vid fondemission ny aktie som tillkommer 

aktieägare, samt att utöva aktieägarens företrädesrätt att deltaga i emission.  

 

I det fall någon aktieägare inte kan nås genom Euroclear Sweden kvarstår dennes fordran på 

utdelningsbeloppet 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 Sweden på samma sätt som för aktieägare bosatta 

i Sverige. För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normal svensk 

kupongskatt. Styrelsen har inte för avsikt att föreslå utdelning till sina aktieägare de närmaste åren, 

någon fastslagen utdelningspolicy finns inte för närvarande.  

 

Anslutning till Euroclear Sweden 

NEVI är ett avstämningsbolag och Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister 

enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Bolaget och dess aktier är anslutna 

till VP-systemet med Euroclear Sweden (tidigare VPC AB), adress Box 191, 101 23 Stockholm, som 

central värdepappersförvarare och clearingorganisation. Aktieägarna erhåller inte några fysiska 

aktiebrev, utan transaktioner med aktierna sker på elektronisk väg genom registrering i Euroclear-

systemet av behöriga banker och andra värdepappersförvaltare. 

 

Bemyndiganden 

Årsstämman den 22 april 2015 bemyndigade Styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram 

till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, 

sammanlagt högst upp 1 000 000 aktier (pro rata mellan A & B aktier). Styrelsens beslut om emission 

skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsens bemyndigande 

skall även omfatta rätt att besluta om apportemission eller att aktier, skall tecknas med kvittningsrätt. 
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Finansiell översikt 
I följande avsnitt presenteras finansiell information i sammandrag för NEVI avseende räkenskapsåret 

2014. Fullständig historisk finansiell information, inklusive noter, införlivas genom hänvisning. 

Uppgifterna som presenteras i detta avsnitt avseende räkenskapsåret 2014 avser New Equity Venture 

International AB med org. nr. 556818-0300. Moderbolagets och koncernens räkenskaper för helåret 

2014 är reviderade av Bolagets revisor. Siffrorna för 2015 är ej reviderade av Bolagets revisor.  

 

Årsredovisningen 2014 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. Revisionsberättelser som har 

lämnats under perioden 2013 och 2014 följer standardutformningen och innehåller inte några 

anmärkningar.  

 
RESULTATRÄKNING - KONCERNEN 2015-01-01 

 2015-06-30 

2014-01-01 

2014-06-30 

2014-01-01  

2014-12-31 

Rörelsens intäkter    

Nettoomsättning 33 949 431 61 211 206 84 645 192 

Övriga intäkter 212 310 141 000 377 873 

Summa intäkter 34 161 741 61 352 206 85 023 065 

    

Rörelsens kostnader    

Handelsvaror 

Externa kostnader  

Personalkostnader 

-30 185 430 

-2 107 008 

-1 888 819 

-56 992 746 

-3 472 615 

-1 399 563 

-75 194 027 

-5 382 884 

-1 699 395 

Avskr. Inventarier & goodwill -793 136 -2 453 660 -4 153 390 

    

Rörelseresultat -812 652 -2 966 378 -1 406 631 

 

Resultat från finansiella poster 

   

Resultat från värdepapper 1 323 695 517 873 3 532 538 

Resultat från andelar intresseföretag 10 528 303 0 0 

Resultat från andelar koncernföretag 324 504 0 -1 607 548 

Ränteintäkter och liknande resultatposter 229 6 904 8 619 

Räntekostnader och liknande resultatposter -409 740 -318 172 -994 238 

    

Resultat efter finansiella poster 

 

10 954 339 -2 759 773 -467 260 

Skatt på årets resultat 

Minoritetsintresse 

-132 931 

-46 084 

0 

-551 423 

-36 968 

-1 260 188 

    

Periodens resultat 10 775 324 -3 311 196 -1 764 416 

Resultat per aktie 4,13 -1,27 -0,67 
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BALANSRÄKNING - KONCERNEN 2015-06-30 2014-06-30 2014-12-31 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

   

Immateriella anläggningstillgångar 

Goodwill 

 

0 

 

341 004 

 

0 

Hyresrätter och liknande rättigheter 2 940 000 3 812 311 3 360 000 

Varumärken 427 500 0 0 

Balanserade utvecklingsutgifter 0 276 833 0 

Materiella anläggningstillgångar    

Byggnader och mark 0 0 65 480 196 

Inventarier, verktyg och installationer 89 741 147 585 156 747 

Pågående nyanläggningar och förskott avseende 

materiella anläggningstillgångar 

0 0 30 274 645 

Finansiella anläggningstillgångar    

Andelar i intresseföretag 19 918 864 2 852 808 4 412 652 

Andra långfristiga värdepappersinnehav 0 5 982 727 520 910 

Summa anläggningstillgångar 23 376 105 13 413 268 104 205 150 

    

Omsättningstillgångar    

Råvaror och förnödenheter 3 276 742 9 769 955 2 890 804 

Förskott till leverantör 0 74 157 0 

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar 113 541 395 778 1 541 813 

Fordringar intresseföretag 10 000 0 0 

Skattefordringar 104 414 197 781 21 380 

Övriga fordringar 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

148 704 

489 583 

1 157 827 

739 862 

3 614 094 

217 695 

Kassa och bank 842 361 378 466 755 097 

Summa omsättningstillgångar 4 985 345 12 713 826 9 040 883 

    

SUMMA TILLGÅNGAR 28 361 450 26 127 094 113 246 033 

    

EGET KAPITAL OCH SKULDER 2015-06-30 2014-06-30 2014-12-31 

Eget kapital    

Aktiekapital 2 610 000 2 610 000 2 610 000 

Bundna reserver 10 528 303 0 0 

Övrigt tillskjutet kapital 0 20 300 989 28 447 119 

Annat EK inkl periodens resultat 5 138 422 -13 885 993 -15 430 225 

 18 276 725 9 024 996 15 626 894 

Minoritetsintresse 1 367 478 2 581 380 8 394 286 

Summa eget kapital 

 

19 644 203 11 606 376 24 021 180 

Långfristiga skulder    

Skuld till kreditinsitut 0 0 60 464 049 

Kortfristiga skulder    

Checkräkningskredit 1 139 070 5 512 064 2 245 028 

Skulder till kreditinstitut 0 1 750 000 2 161 608 

Förskott från kunder 0 16 800 0 

Leverantörsskulder 263 488 1 049 873 5 720 579 

Skulder till koncernbolag 0 1 982 474 2 268 111 

Aktuella skatteskulder 0 0 168 629 

Övriga skulder 7 024 229 1 046 427 15 293 397 

Upplupna kostn. och förutbetalda intäkter 290 460 725 893 903 452 

Summa skulder 8 717 247 14 520 718 28 760 804 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 28 361 450 26 127 094 113 246 033 
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RESULTATRÄKNING - MODERBOLAGET 2015-01-01 

 2015-06-30 

2014-01-01 

2014-06-30 

2014-01-01  

2014-12-31 

Rörelsens intäkter    

Nettoomsättning 643 497 0 130 109 

Summa intäkter 643 497 0 130 109 

    

Rörelsens kostnader    

Externa kostnader  

Personalkostnader 

-454 360 

-1 500 683 

-474 249 

-260 279 

-756 892 

-300 815 

Avskr. av materiella och immateriella 

anläggningstillgångar 

0 -75 500 -352 333 

    

Rörelseresultat -1 311 546 -810 028 -1 279 931 

 

Resultat från finansiella poster 

   

Resultat från värdepapper 1 323 695 0 3 014 667 

Resultat från andelar koncernföretag 324 504 0 510 000 

Ränteintäkter och liknande resultatposter 13 2 6 

Räntekostnader och liknande resultatposter -67 031 -27 803 -116 064 

    

Resultat efter finansiella poster 

 

269 635 -837 829 2 128 678 

Skatt på årets resultat 0 0 0 

    

Periodens resultat 269 635 -837 829 2 128 678 
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BALANSRÄKNING - MODERBOLAGET 2015-06-30 2014-06-30 2014-12-31 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

   

Immateriella anläggningstillgångar 

Övriga immateriella AT 

 

0 

 

276 311 

 

0 

Finansiella anläggningstillgångar    

Andelar i koncernföretag 7 296 624 9 336 781 8 372 377 

Andelar i intresseföretag 9 390 561 2 852 808 4 412 652 

Andra långfristiga värdepappersinnehav 0 270 910 520 910 

    

Summa anläggningstillgångar 16 687 185 12 737 332 13 305 939 

    

Omsättningstillgångar    

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar 14 300 0 0 

Fordringar intresseföretag 10 000 0 0 

Fordringar koncernföretag 0 0 5 950 000 

Övriga fordringar 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

14 426 

255 920 

46 533 

0 

5 271 

23 180 

Kassa och bank 784 541 54 772 109 364 

Summa omsättningstillgångar 1 064 887 101 305 6 087 815 

    

SUMMA TILLGÅNGAR 17 752 072 12 838 637 19 393 754 

    

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget kapital    

Aktiekapital 2 610 000 2 610 000 2 610 000 

Överkursfond 0 0 2 440 000 

Fria reserver 9 494 911 7 416 426 4 976 426 

Periodens resultat 269 635 -837 829 2 128 678 

Summa eget kapital 

 

12 374 546 9 188 597 12 155 104 

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder 26 186 243 995 91 697 

Skulder till koncernbolag 0 3 375 737 2 268 111 

Övriga skulder 5 115 473 13 896 4 878 842 

Upplupna kostn. och förutbetalda intäkt. 235 867 16 412 0 

Summa skulder 5 377 526 3 650 040 7 238 650 

    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 17 752 072 12 838 637 19 393 754 
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Legala frågor och kompletterande information 
Allmänt  

NEVI är ett publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Bolaget regleras av aktiebolagslagen (2005:551) 

och dess organisationsnummer är 556818-0300. Bestämmelserna i bolagsordningen är ej mer 

långtgående än aktiebolagslagen vad gäller förändring av aktieägarnas rättigheter. 

 

Tvister, rättsliga processer och intressekonflikter 

Bolaget är inte, eller har inte varit part i några rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inklusive 

ännu icke avgjorda ärenden eller sådana som Bolaget är medvetet om kan uppkomma) under de 

senaste tolv månaderna som nyligen har haft eller kunnat få betydande effekter på NEVIs finansiella 

ställning eller lönsamhet. Vid memorandumets upprättande finns det såvitt styrelsen känner till inga 

kända intressekonflikter i eller omkring Bolaget. 

 

Avtal och transaktioner med närstående  

Vid memorandumets upprättande finns inga kända avtal samt närstående transaktioner eller 

aktieägarlån.  

 

Väsentliga avtal  

Bolaget har inte ingått några avtal av väsentlig betydelse vid tidpunkten för verksamheten utöver det 

som redovisas i detta dokument.  

 

Aktieägaravtal  

Såvitt Bolagets styrelse känner till existerar inga aktieägaravtal eller motsvarande avtal mellan 

aktieägare i NEVI i syfte att skapa ett gemensamt inflytande över Bolaget. 

 

Försäkringar  

NEVI har enligt vad styrelsen anser ett fullgott försäkringsskydd. Vid upprättandet av memorandumet 

anser styrelsen att försäkringsskyddet är tillräckligt och vid en framtida expandering kan 

försäkringsvillkoren behöva ändras för att matcha en eventuell större organisation. 

 

Väsentliga förändringar i bolagets finansiella situation eller ställning på marknaden 

Det har inte skett några väsentliga händelser de senaste två åren beträffande Bolagets finansiella 

situation eller dess ställning på marknaden efter den tidpunkt då senast reviderad information 

uppgavs. 

 

Bemyndiganden  

Styrelsen har bemyndigande att emittera 1 000 000 aktier (pro rata mellan aktier av serie A och B) 

fram till nästa årsstämma. Betalning ska ske kontant, genom kvittning eller genom apportegendom. 

Emissionen kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.  

 

Uppköpserbjudande  

Det har ej förekommit något uppköpserbjudande avseende Bolagets aktier under innevarande 

verksamhetsår eller föregående år.  
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Skattefrågor i Sverige 
Inledning 

Följande sammanfattning av skattekonsekvenser för investerare, som är eller blir aktieägare i NEVI 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 22 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 aktien  

Genomsnittsmetoden  

Vid avyttring av aktier i NEVI skall genomsnittsmetoden användas oavsett om säljaren är en fysisk 

eller en juridisk person. Enligt denna metod skall 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. Ett alternativ till genomsnittsmetoden kan ifråga om 

marknadsnoterade aktier den så kallade 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. Skatten är inte 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 förutom dödsbon beskattas för kapitalvinster i inkomstslaget näringsverksamhet, 

för närvarande till skattesatsen 22 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 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. 
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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 till denne, som är verksamma i Bolaget i betydande omfattning. Beskrivningen av 

memorandumet avser endast fall där ägaren är passiv, och dessa särskilda regler behandlas därför inte 

närmare här. 

 

Arvs- och gåvoskatt 

Arvs- och gåvobeskattningen är sedan 17 december 2004 slopad, varpå ingen arvs- eller 

gåvobeskattning utgår vid förvärv av aktier genom arv eller gåva. 

 

Investeringssparkonto 

För fysiska personer som innehar aktierna i Investeringssparkonto utgår ingen reavinstskatt vid 

försäljning av aktierna. Det föreligger inte heller någon avdragsrätt vid förlust vid eventuell försäljning 

av aktierna. För eventuell utdelning på aktierna erläggs ingen källskatt. All beskattning sker via en 

avkastningsskatt som baseras på kapitalbasen för kontot, oavsett om det gjorts vinst eller förlust på 

kontot. Avkastningsskatten är ca 0,50 procent, och betalas varje år. 

 

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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Bolagsordning 
Denna bolagsordning antogs vid extra bolagsstämma den 24 februari 2014. 

Organisationsnummer: 556818-0300 

§ 1 Firma 

New Equity Venture International AB 

§ 2 Styrelsens säte 

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholms län. 

§ 3 Verksamhet 

Föremålet för Bolagets verksamhet är att, direkt eller indirekt genom dotterbolag, äga och förvalta fast och lös egendom och värdepapper samt 

därmed förenlig verksamhet. Dock ej sådan verksamhet som kräver till stånd enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Vidare skall 

Bolaget verka som rådgivare inom strategiutveckling, marknadsföring, ekonomiska, finansiella, administrativa och tekniska frågor, samt 

bedriva handel med modeprodukter och ädelmetaller. Bolaget kan idka affärsverksamhet både i Sverige och utomlands. 

§ 4 Aktiekapital 

Bolagets aktiekapital ska vara lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor. 

§ 5 Antal aktier 

Antalet aktier ska vara lägst 2 000 000 aktier och högst 8 000 000 aktier. Aktierna ska kunna ges ut i två serier, serie A till ett antal av högst 

800 000 och serie B till ett antal av högst 7 200 000. Aktie av serie A medför tio röster och aktie av serie B en röst. 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. 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 nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter 

erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag. 

§ 6 Styrelse 

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst fem (5) ledamöter med högst tre (3) suppleanter. 

§ 7 Revisorer 

För granskning av Bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor, 

med eller utan revisorssuppleanter. 

§ 8 Kallelse 

Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast 6 veckor och senast 4 veckor före stämman, dock att kallelse till extra bolagsstämma där ej ändring 

av bolagsordningen skall behandlas må ske senast 2 veckor före stämman. Kallelse ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och 

i Dagens Nyheter. Den som inte är aktieägare i Bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa 

förhandlingarna vid bolagsstämma. Styrelsen får samla in fullmakter på Bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra 

stycket aktiebolagslagen (2005:551). 

§ 9 Årsstämma 

Årsstämma hålls årligen inom sex (6) månader efter varje räkenskapsårs utgång. 

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling: 

1. Val av ordförande vid stämman 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd 

3. Val av en eller två justeringsmän 

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

5. Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelsen6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i 

förekommande fall Koncernredovisning och Koncernrevisionsberättelse 

6. Beslut: a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall Koncernresultaträkning och 

Koncernbalansräkning 

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

c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 

7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter 

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor 

9. Val av styrelse med eventuella suppleanter samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleanter 

10. Annat ärende, som ankommer på stämman att behandla enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 

§ 10 Avstämningsförbehåll 

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. 

§ 11 Räkenskapsår 

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december 
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Adresser 
 

 

New Equity Venture Int AB 

556818-0300 

Birger Jarlsgatan 18A 

Box 5141  

102 43 Stockholm 

ir@newequityventure.com 

 

 

 

Partner Fondkommission 

Lilla Nygatan 2 

411 09 Göteborg 

Fax: + 46 (0) 31 – 711 11 20 

E-post: emissioner@partnerfk.se  

 

 

 

Euroclear Sweden 

Box 191 

101 23 Stockholm 

 

 

 

 

Handlingar införlivade genom hänvisning  

- Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 
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