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Sammanfattning

Följande sammanfattning skall ses som en introduktion till 
prospektet och innehåller inte nödvändigtvis all informa-
tion för ett investeringsbeslut, varför varje investeringsbe-
slut skall baseras på prospektet i dess helhet. Den som väck-
er talan vid domstol med anledning av prospektet kan bli 
tvungen att svara för kostnaderna för översättning av pro-
spektet. Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer 
som upprättat sammanfattningen om denna är vilseledan-
de, felaktig eller oförenlig med övriga delar av prospektet.

Riskfaktorer
Allt företagande och ägande av aktier är förenat med ett 
visst mått av risktagande. En investering i Railcare Group 
AB (publ) (RCG) medför att en investerare måste beakta 
de risker som bolaget utsätts för och hur dessa hanteras. 
Några av riskerna har identitierats här. Bolaget är beroen-
de av sin teknik- och produktutveckling, det kan ej för-
säkras att nuvarande tekniknivå eller de utvecklingsinsat-
ser bolaget genomför kommer att motsvara marknadens 
framtida krav. Järnvägsmarknadens dominerande aktör är 
Banverket, RCG innehar sedan många år ett omfattande 
samarbete med Banverket. Det kan dock ej garanteras att 
historiska beställningsvolymer från Banverket kommer att 
infrias även i framtiden. För att RCG ska kunna uppnå 
sina tillväxtmål krävs att bolaget får behålla samt kunna 
attrahera nyckelpersoner. För att kunna lyckas med detta 

kommer stora krav att ställas på bolaget avseende ledning 
samt att den prognostiserade utvecklingen infrias. En snabb 
tillväxt innebär samtidigt en risk vid ytterligare uppbygg-
nad av organisationen. I bolagets strategi ingår att utvär-
dera möjligheten till förvärv av verksamheter. Med denna 
strategi föreligger risk för felbedömningar vid förvärvstill-
fället. De redogörelser som bolaget gör i detta prospekt 
avseende framtidsutsikter och marknadstillväxt bygger på 
ledningens bästa skattningar av den framtida utvecklingen. 
Det kan ej garanteras att den prognostiserade utvecklingen 

infrias. Risk finns även för kraftiga konjunktursvängningar 
som kan påverka bolagets utveckling. Det kan ej heller ute-
slutas att bolaget i framtiden kommer att behöva ytterliga-
re finansiering. En investerare påverkas dessutom alltid av 
en s k aktiemarknadsrisk. Dessa riskfaktorer är inte fram-
ställda i prioritetsordning och gör inte anspråk på att vara 
heltäckande.

Affärsidé
RCG ska i nära samarbete med sina kunder utveckla funk-
tionsanpassade tjänster, metoder, produkter, transporter 
och entreprenader inom järnvägssektorns olika faser. RCG 
ska kännetecknas av kompetent personal, säkerhetskultur, 
leveranssäkerhet och kvalitetssäkring.

Malmbanan mellan Kiruna och Narvik.
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Historisk utveckling
Ulf  Marklund som är en av grundarna och huvudägarna 
i RCG har sedan 1979 en bakgrund som entreprenör och 
egenföretagare. Marklund arbetade först med ställningsbyg-
gande och därefter med sugbilar för industriunderhåll och 
sanering. 1990 köpte Skanska Stabilator Marklunds dåva-
rande verksamhet där även en prototyp på tågsug ingick. 
Under samma år bedrevs ett projekt ihop med Skanska i 
Hong Kongs tunnelbana där tågsugsprototypen användes.

1992 köpte Marklund och Leif  Dahlqvist samt en ti-
digare ägare ut verksamheten från Skanska Stabilator var-
vid maskinen Ra 1 ingick i förvärvet. RCG hade bildats! 
Mellan åren 1993-1999 vidareutvecklasdes Ra 1 i omgång-
ar och maskinparken kompletterades bland annat med en 
Railscanner (en maskin som med hjälp av laserteknik lo-
kaliserar kablar under marken). Under dessa år arbetade 
RCG uteslutande mot Banverket Produktion och Banver-
ket Industridivision. 

År 2000 bildades Eurosan Vacuum AB som verkar 
som konsulter inom järnvägsmarknaden med specialist-
kompetens inom områdena säkerhet och miljö. Under 
samma år tecknades även det första samarbetsavtalet med 
Banverket Industridivision. 

2003 bildades Railcare Lining AB som arbetar med re-
novering av dräneringstrummor med hjälp av inpipe-meto-
den. Under 2004 förvärvades Bantåg AB och omstruktu-
rerades. IM Consulting Infra AB och Railcare Contracting 
AB bildades under 2005. Under 2005 bildades även Bane-
Service Danmark A/S tillsammans med en lokal partner 
där RCG ägde 49 procent.

Under våren 2007 bildades även det helägda dotter-
bolaget Railcare Danmark A/S i och med detta avveck-
lades BaneService Danmark A/S. Vidare har styrelsen i 
RCG fastställt en framtidsplan där ett av målen är att kon-
cernens omsättning skall ökas till MSEK 200 inom tre år. 
Som ett led i denna expansion har styrelsen i RCG fattat 
beslut om att notera bolagets aktie på Aktietorget. I sam-
band med listningen på Aktietorget planeras genom emis-
sionen som beskrivs i detta prospekt att stärka bolagets 
finansiella ställning med MSEK 20,9. Emissionslikviden 
kommer att användas till ökade investeringar i teknikut-
veckling och marknadsföring samt till förvärv av verksam-
heter.  

  

Mål
RCG ska inom tre år vara den ledande nischleverantören 
i Skandinavien inom järnvägssektorn. Vidare skall omsätt-
ningen fördubblas till cirka MSEK 200 senast räkenskaps-
året 2009/2010. Expansionen skall ske såväl organiskt som 
via förvärv. Vinstmarginalen före skatt skall uppgå till minst 
8 procent över en konjunkturcykel.

Strategiska överväganden
I syfte att uppnå de uppställda målen har bolagets styrelse 
gjort följande strategiska överväganden:

■ Ständig utveckling av metoder och maskiner
■ Ökad fokusering på nischområden
■ Ytterligare satsningar mot exportmarknaden
■ Identifiera ytterligare samarbetspartners samt 
 eventuella uppköpskandidater
■ Ökade insatser inom marknadsföring och 
 varumärkesbyggande

Sliperbyte med RA 3 strax söder om Stockholm.
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Marknadsaspekter

Den svenska marknadens struktur

Det svenska järnvägsnätet omfattar cirka 12.000 kilometer 
spår. Banverket förvaltar cirka 80 procent av järnvägsnä-
tet i Sverige. I Banverkets förvaltning innefattas underhåll, 
om- och tillbyggnad av järnvägen samt kapacitetstilldelning 
och trafikledning. 

RCG delar in järnvägsmarknaden i två huvudsegment där 
ny- och reinvesteringar utgör det ena och underhåll av be-
fintligt spårnät det andra. RCG verkar  inom båda segmen-
ten där banverket är den dominerande aktören. 

Med järnvägsmarknaden menas i detta prospekt de de-
lar som ligger under Banverkets förvaltning, person- och 
godstrafik sköts av övriga aktörer och inkluderas inte i 
RCGs definition av järnvägsmarknaden.

Marknadens storlek och tillväxt 

RCG bedömer att omsättningen för järnvägsmarknaden i 
Sverige innevarande år kommer att uppgå till cirka SEK 9 
miljarder. Underhållssegmentet bedöms utgöra merparten 
av marknaden med en förväntad omsättning på cirka SEK 6 
miljarder. Den totala järnvägsmarknaden står enligt bolaget 
inför en årlig tillväxt om cirka 10 procent de nästkomman-
de åren, detta främst till följd av ökat underhållsbehov samt 
med hänsyn till beslutade investeringar av Banverket.

Drivkrafter och trender

Miljöpåverkan och miljödirektiv 

Enligt studier utförda av Naturskyddsföreningen bidrar tra-
fiksektorn där järnvägen ingår till majoriteten av alla miljö-
problem, om än i varierande utsträckning. Undersökning-
ar visar dock att järnvägens utsläppsnivåer är klart lägre än 
för övriga transportalternativ. Detta gäller såväl för gods- 
som persontrafik.

Ökad miljömedvetenhet från konsumenter vid sina val av 
transporter samt lagstiftning och subventioner från staten  
bedöms av RCG utgöra en viktig drivkraft för den framti-
da tillväxten av järnvägsmarknaden.

En avreglerad marknad

Regeringen har sedan ett antal år tillbaka fattat beslut om 
avreglering av den del av järnvägsmarknaden som ligger un-
der Banverkets förvaltning. Detta har bland annat lett till att 
en utredning tillsatts i syfte att undersöka möjligheterna till 
en bolagisering av banverkets underdivisioner. De etable-
ringar av större utländska aktörer på den svenska järnvägs-
marknaden som skett under de senaste åren är ett resultat 
av det öppnare marknadsklimatet. 

RCG har identifierat en minskning av Banverkets 
marknadsandel till följd av denna avreglering. Då RCG 
primärt arbetar som underentreprenör ser bolaget myck-
et positivt på den breddning av marknaden som avregle-
ringen leder till.

Den senaste versionen av RCGs vakuumsugar RA 6.



7

Ökad efterfrågan på järnvägstransporter

Enligt statistik från Banverket har transporter på järnväg 
under de fem senaste åren ökat med 28 procent. Denna 
trend bedöms av RCG vara bestående. Vidare bedömer 
bolaget att den ökade belastningen på järnvägsnätet kom-
mer att kräva större och mer omfattande underhållsinsatser. 
En ökad trafiktäthet kommer enligt RCG även att medfö-
ra större effektivitetskrav på de aktörer som utför under-
hållsinsatserna i syfte att minimera stilleståndstiden i tåg-
trafiken. RCG bedömer att bolagets maskiner och metoder 
är väl anpassade för att möta de ökade effektivitetskraven 
vilket enligt bolaget förväntas resultera i en ökad efterfrå-
gan på RCGs tjänster.

Ökade investeringar

I februari 2004 fattade den svenska regeringen ett beslut 
gällande väg- och järnvägsinvesteringarna i Sverige. Över 
perioden 2004 -  2015 avsattes totalt SEK 108 miljarder kro-
nor till nyinvesteringar i järnvägsnätet. Utöver de satsningar 
som görs i nyinvesteringar avsattes under samma tidsperi-
od även SEK 38 miljarder till förvaltning och underhåll av 
befintligt järnvägsnät. Under de nästkommande åren kom-
mer investeringstakten både avseende nyinvesteringar och 
underhåll att öka kraftigt. Den ökade investeringstakten be-
döms av RCG leda till ökad efterfrågan på bolagets tjäns-
ter inom samtliga dess affärsenheter.

RCGs position på marknaden
RCG står väl rustat för en framtida expansion. Bolaget har 
en tekniskt avancerad maskinpark som till stor del är egen-
utvecklad. Kombinationen av att vara både maskinbygga-
re samt entreprenör sätter bolaget i en gynnsam position 
på marknaden. Denna kombination samt bolagets fokuse-
ring på att hitta nya lösningar på gamla metoder har etable-
rat RCG som en levarantör av produkter och tjänster som 
kännetecknas av hög kvalitet och avancerad teknik. Bolaget 
anser sig idag vara marknadsledande på den skandinaviska 
järnvägsmarknaden avseende sina nischprodukter, linings-
ystem och Railvac.

Affärsenheter
RCG delar in sin verksamhet i fem affärsenheter: Trumre-
novering, Entreprenader, Export, Konsulter samt Trans-
porter.

Trumrenovering

Inom denna affärsenhet reparerar RCG dräneringstrum-
mor under banvallen med den så kallade inpipe-metoden. 
Denna metod innebär att det förs in glasfiberarmerad plast i 
skadade rör, när plasten är på plats härdas den med hjälp av 
ultraviolett ljus.  Plasten ger därefter en effektiv och hållbar 
tätning av de glesnande fogarna med minimal arealförlust. 
Produktionsmetoden bygger på att ej vara spårbunden ge-
nom att arbetet genomförs med hjälp av bandvagnar.

Entreprenader

RCG använder sina egenutvecklade maskiner för att utföra 
entreprenader på banvallar i Skandinavien. Genom att an-
vända de spårbundna vakuumsugarna (RA 1 – 6) kan ka-
belhantering, schaktning och ballastbyte genomföras utan 
att rälsen behöver lyftas. Vidare används vakuumsugarna 
för sanering av banvallen vid utsläpp av miljöfarligt avfall. 
Under senare år har vakuumsugarna även använts för snö-
röjning av banvalllen där maskinerna sugit upp snön och 
omvandlat den till vatten. RCG rensar även banvallen från 
buskar och ogräs genom sin spårbundna vegetation och 
ballastupptagare (VBU 200).

Export

En av hörnstenarna i RCG är utveckling och konstruk-
tion av maskiner specialanpassade för järnvägens krav. Ma-
skinerna utvecklades inledningsvis för att användas i den 
egna verksamheten. Samtliga maskiner utvecklade av RCG 
har hjälpt till att effektivisera och utveckla underhållsarbe-

Trumrenovering med inpipe-metoden.
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tet av spårnätet. Detta har lett till att flera internationella 
aktörer visat intresse av att förvärva maskiner från RCG. 
Bolaget har sedan 2001 ett samarbetsavtal med Disab Va-
cuum Technology AB som säljer de maskiner som utveck-
las inom RCG.  

Konsulter

Under senare år har banarbete allt mer lagts ut på friståen-
de entreprenörer och det ställer stora krav på utbildning i
miljö- och säkerhetsfrågor. RCG tillhandahåller utbildning-
ar för att säkerställa att dessa fristående entreprenörer upp-
fyller de miljö- och säkerhetskrav som ställs av Banverket. 
Förutom för utbildningar anlitas även RCGs konsulter för 
granskning av tillbud och olyckor på banområdet samt för 
säkerhetsplanering inför ombyggnationer. RCGs konsul-
ter deltar även i utvecklingsprojekt, utredningar, bygg- och 
projekteringsledning.

Transporter

RCG förfogar även över draglok och vagnar samt trafik-
tillstånd. Bolaget utför godstransporter med hög flexi-
bilitet. Tyngdpunkten ligger på timmertransporter med 
specialkonstruerade vagnar.

Konkurrenssituation
Marknaden domineras förutom RCG av fem större aktörer; 
dessa är; Banverket Industridivision, Banverket Produktion, 
Carillion Rail Sverige AB, Svensk Banproduktion AB/Struck-
ton Railinfra Nordic AB och Balfour Beatty Rail AB. Baserat 
på årlig omsättning hamnar RCG på sjätte plats. Totalt om-
fattas branschen av cirka 50 företag som jobbar med järnväg-
sentreprenader. RCG utför kontinuerligt entreprenader åt 

de större aktörerna varför dessa fungerar både som bestäl-
lare och konkurrenter.

När det gäller RCGs nischprodukter Railvac och 
liningsystem med tillhörande installationsutrustningar så 
är RCG marknadsledande på den skandinaviska markna-
den. Att kunna kombinera maskinbyggande med drivan-
det av entreprenader sätter RCG i en gynnsam position på 
den skandinaviska marknaden.

Slipersbyte utföres med vakuumsugen RA 3. IM Consulting i arbete.
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Resultaträkningar 

 Proforma 

 Railcare Group AB Railcare AB Railcare AB 

(KSEK Koncern) 2006/2007 2005/2006 2004/2005

Rörelsens intäkter 87.985 62.337 63.432

RÖRELSERESULTAT 6.474 5.338 8.804

RESULTAT FÖRE SKATT 5.746 5.262 8.414

ÅRETS RESULTAT 17.885 3.813 5.734 

Balansräkningar    

 30 april 30 april 30 april

(KSEK) 2007 2006 2005

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 36.883 31.437 28.485

Omsättningstillgångar 34.425 20.360 16.778

SUMMA TILLGÅNGAR 71.308 51.797 45.263  

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 28.590 22.406 19.817

Minoritetsintresse och avsättningar 5.363 5.176 5.317

Långfristiga skulder 20.288 8.808 9.896

Kortfristiga skulder 17.067 15.406 10.232

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 71.308 51.797 45.263

Finansiell översikt
Mot bakgrund av att moderbolaget i koncernen, Railcare 
Group AB (publ), bildades i maj 2007 finns ingen histo-
risk finansiell information att tillgå för detta bolag. Bildan-
det av det nya moderbolaget Railcare Group AB (publ) var 
ett resultat av det omvända förvärvet som beskrivs på sid 
21. I syfte att förbereda koncernen för det omvända för-
värvet och listningen av bolagets aktie bildades i februari 
2007 Railcare Holding AB (Gamla Railcare). För att ge läsa-

Medarbetare
Antalet anställda i företaget var den 30 april 2007 65 per-
soner, varav 10 kvinnor (15 procent). 

Styrelse, ledande 
befattningshavare och revisorer

Styrelse

Pether Wallin (Ordförande, född 1956) 

Ulf  Marklund (Född 1954)   

Roger Sjögren (Född 1949)
Lennart Almström (Född 1944)
Anna Weiner Jiffer (Född 1971)

Ledande befattningshavare

Dan Magnusson (VD, född 1957)

Revisorer

Anders Sandström (Född 1965). Auktoriserad revisor. 
Bolagets utsedda revisor.

IM Consulting i arbete.

    

ren av detta prospekt en korrekt bild avseende Gamla Rail-
cares resultat och ställning har koncernredovisning upp-
rättats för hela räkenskapsåret 2006/2007 som om samt-
liga dotterbolag varit helägda under hela räkenskapsåret. 
Vänligen se även under rubriken ”Utvald finansiell infor-
mation” på sid 34 för mer information. Räkenskapsåren 
2005/2006 och 2004/2005 avser koncernen där Railcare 
AB var moderbolag.
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Framtidsutsikter

RCG ser positivt på de förändringar som för närvarande 
sker på järnvägsmarknaden. Den avregleringsprocess som 
pågår öppnar stora möjligheter för bolaget att ta större 
marknadsandelar, då särskilt inom sina nischområden som 
exempelvis lining av järnvägstrummor med den så kallade 
inpipe-metoden. RCG ser även över möjligheten att växa 
genom förvärv av bolag.

Bakgrund och motiv 
RCG anser att koncernens goda utveckling sedan starten 
1992 verifierar att bolagets lagda strategi varit och är lycko-
sam. RCG bedömer möjligheterna för expansion som goda. 
En fortsatt stark utveckling kan dock komma att kräva ex-
pansionskapital. Bland annat till investeringar och ökade 
marknadsföringsinsatser. Det kapital som arrangeras ge-
nom emissionen beskriven i detta prospekt bedöms vara 
tillräckligt för att verkställa expansionsplanerna under 2007 
och 2008. Vidare bedömer RCG att en listning på Aktie-
torget kommer att öka uppmärksamheten på bolaget och 
dess tjänster från kunder, kapitalmarknaden, media och all-
mänhet. Med en listad aktie ökar också förutsättningarna 
att genomföra förvärv genom att betala, helt eller delvis, 
med nyemitterade aktier.  

  
  Erbjudandet i korthet

Riktad emission  Emissionen riktar sig till STRICT 
 Equitys aktieägare, allmänheten och 
 s k professionella investerare.

Teckningskurs  SEK 0,13

Anmälningsperiod  31 augusti – 14 september 2007

Likviddag  Omkring den 17 september 2007

Antal aktier som  
tillkommer genom 
emissionen  170.000.000

Utspädning vid 
full teckning 21,9 procent

Upptagande till handel
vid Aktietorget Omkring den 8 oktober 2007

Kortnamn Aktietorget  RAIL

Tilldelningsprinciper 
vid teckning I de fall erbjudandet övertecknas är det 
 styrelsens avsikt och mål att denna
 överteckning skall fördelas mellan samt-
 liga som anmält intresse för teckning av 
 aktier. Styrelsen föbehåller sig dock 
 rätten att prioritera anmält intresse från 
 personer i ledning, styrelse eller andra 
 personer som bedöms vara särskilt be-
 tydelsefulla för bolagets verksamhet 
 och resultat.

Emissions och  
anslutningskostnader MSEK 1,2

Aktiekapital och ägarstruktur
Antalet aktier i RCG uppgår före den i detta prospekt pre-
senterade emissionen till 607.500.000. Aktierna har ett 
kvotvärde på SEK 0,01 och aktiekapitalet uppgår till SEK 
6.075.000. Antalet aktieägare i RCG uppgår till cirka 600. 
Bolagets två största aktieägare är Ulf  Marklund via bolag 
och Leif  Dahlqvist via bolag som före den i detta prospekt 
presenterade emissionen vardera innehar 32,5 procent av 
kapital- och rösteandelen i bolaget.

Intressekonflikter och 
transaktioner med närstående
RCG eller dess dotterbolag, har ej lämnat lån, ställt garan-
tier, lämnat säkerheter eller ingått borgensförbindelser till 
förmån för någon styrelseledamot, ledande befattningsha-
vare, revisor eller annan till bolaget närstående person. Mel-
lan bolaget och de personer som nämns under rubriken Sty-

Byte av markisolering i England med RA 6.
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relse, ledande befattningshavare och revisorer eller andra 
personer i ledande befattningar förekommer inga intresse-
konflikter. Det förekommer inte och har ej heller förekom-
mit, några avtalsförhållanden eller andra särskilda överens-
kommelser mellan bolaget och större aktieägare, kunder, 
leverantörer eller andra parter, enligt vilka någon av des-
sa personer valts in i bolagets förvaltnings-, lednings- eller 
kontrollorgan eller tillsatts i annan ledande befattning. 

Nyligen genomfört s k omvänt förvärv
I syfte att åstadkomma en bred ägarspridning i bolagets ak-
tie och därmed öka förutsättningarna för en god likviditet i 
aktiehandeln ingicks den 8 februari 2007 ett avtal med då-
varande Railcare Group AB (”Gamla Railcare”) innebäran-
de att genomföra ett så kallat omvänt förvärv med ett till 
STRICT Equity AB (publ) nybildat dotterbolag (”STRICT 
Ny”). Vid denna transaktion förvärvade STRICT Ny Gam-
la Railcare genom en apportemission där betalning skedde 
genom emission av 595.350.000 aktier. Förvärvet godkän-
des på extra bolagsstämma i STRICT Ny den 18 juni 2007. 
På samma bolagsstämma firmaändrades STRICT Ny till 
Railcare Group AB (publ) (RCG).

Banvall längs med Malmbanan.

Övre bilden. Skyddstub för UV-ljuståg.
Nedre bilden. Dräneringstrumma under banvallen efter 

renovering med Inpipe-metoden.
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Riskfaktorer

Risker relaterade till 
teknik- och produktutveckling
RCG bedömer att dess framtidsutsikter till stor del kom-
mer att bero av bolagets förmåga att tillhandahålla entre-
prenadlösningar som innehåller den bäst anpassade tekni-
ken. Den tekniska utvecklingen i underhållssegmentet på 
den skandinaviska järnvägsmarknaden har till viss del letts 
av RCG. Det kan dock inte försäkras att teknikinnehållet i 
RCGs maskiner och tjänster i framtiden kommer att mot-

svara marknadens krav, ej heller att framtida teknikutveck-
ling kommer att bli framgångsrik.

Beroende av strategiska 
partners och leverantörer
Banverket har det samlade ansvaret för järnvägstransport-
systemet i Sverige. Detta ansvar inkluderar såväl utbygg-
nad som underhåll av det befintliga spårnätet. Den avreg-
lering som pågår innebär bland annat att en utredning om 
eventuell bolagisering av Banverkets underdivisioner till-
satts. Detta förväntas leda till en reduktion av andelen en-
treprenader som utförs av Banverket i egen regi. Deras to-
talansvar för järnvägsnätet kommer dock att kvarstå vilket 
kommer att medföra att deras dominerande roll som be-
ställare består även i framtiden. RCG har idag samarbets-
avtal med Banverket, det finns dock inga garantier för att 
dessa kommer att förnyas när de löper ut.   

Begränsad kundkrets 
RCG har i huvudsak fyra större kunder gentemot vilka de 
agerar som underentreprenör. Dessa är Banverket Indu-
stridivisionen, Banverket Produktion, BaneDanmark samt 
Skanska AB. För närvarande härstammar cirka 90 procent 
av bolagets omsättning från dessa fyra kunder. Bolaget har 
ett beroende av dessa fyra kunder. Bolaget anser dock att 
dess beroende av en enskild kund är lågt.

Nyckelpersoner och rekrytering
RCG har som målsättning att expandera verksamheten och 
öka sina marknadsandelar. För att RCG skall lyckas med 
denna målsättning är bolaget beroende av kvalificerad och 
motiverad personal inom alla funktioner. Det är av stor 
vikt att RCG lyckas locka till sig och behålla nyckelperso-
nal samt att denna upplever RCG som en stimulerande ar-
betsgivare. För att lyckas med detta kommer det att ställas 
stora krav på professionell ledning och profilering av bola-
get samt att prognostiserad utveckling infrias.  

Snabb tillväxt anstränger organisation 
Den förväntade tillväxttakten i bolaget kommer bland an-
nat att innebära ett kontinuerligt behov av rekrytering och 
utbildning av personal. Detta kan komma att ställa stora 
krav på bolagets ledning och övriga organisation. Det kan 
även innebära utmaningar för ledningen att motivera re-
dan befintliga medarbetare, då vissa av dessa kan komma 
att tvingas till andra arbetsuppgifter i takt med att bolagets 
organisation kan komma att ändras. För att lyckas med det-
ta krävs det av RCG att bolagets organisation kan utveck-
las på ett ändamålsenligt sätt och att detta kan ske i en takt 
som motsvarar expansionen.

Förvärv
I bolagets strategi ingår att utvärdera expansion genom för-
värv av verksamheter. Detta gäller i synnerhet mindre lokala 
aktörer. Med denna strategi finns risker för felbedömning-
ar vid förvärvstillfället samt risker då den nya verksam-
heten skall integreras i den befintliga rörelsen. Det kan ej 
försäkras att eventuella förvärv genererar förväntade mer-
värden samt att förvärvspriset återspeglar ett rättvist mark-
nadsvärde.

Osäkerhet i framtidsbedömningar
RCG redogör för framtidsutsikter och marknadstillväxt i 
detta prospekt. Samtliga antaganden som legat till grund 
för dessa redogörelser är ledningens bästa skattningar av 
den framtida utvecklingen. Det skall dock betonas att des-

Ballast sugs upp och kan bytas utan att rälsen behöver lyftas.
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sa redogörelser endast är framtida bedömningar av en tänk-
bar utveckling. Det finns således inga garantier för att den 
prognostiserade utvecklingen kommer att infrias.

Konjunkturkänslighet
Järnvägsmarknaden är relativt okänslig för konjunktur-
svängningar. En kraftig konjunkturförsämring kan dock på-
verka resandet och efterfrågan på godstrafik negativt, vil-
ket eventuellt medför neddragningar av Banverkets anslag 
för utbyggnad och underhåll av järnvägsnätet. 

Framtida finansieringsbehov
Utöver det kapital som inkommer genom den i detta pro-
spekt beskrivna emissionen bedöms RCGs expansionsplan 
kunna finansieras via egna medel. Det kan dock inte ute-
slutas att behovet av rörelsekapital kommer att öka eller 
att expansionen kommer att ske i en snabbare takt än bo-
laget prognostiserat. Om ett ytterligare kapitalbehov upp-
står finns ingen garanti för att ytterligare kapital kan an-
skaffas på fördelaktiga villkor, eller att sådant anskaffat 
kapital är tillräckligt för att finansiera verksamheten i en-
lighet med expansionsbehovet, eller att sådant kapital kan 
anskaffas överhuvudtaget. Om ytterligare finansiering ar-
rangeras genom ägarkapital, innebär ytterligare nyemissio-
ner av aktier för nuvarande aktieägare – såvida de inte del-
tar i sådana eventuella emissioner – en utspädning av deras 
ägarandel i RCG.
 
Ägare med betydande inflytande
Bolaget kontrolleras idag av två stora ägare. Detta kan vara 
till nackdel för aktieägare med andra intressen än majori-
tetsägarna.

Aktiemarknads- och likviditetsrisk
En tänkbar investerare i RCG bör iakttaga att en investe-
ring i bolaget är förknippad med hög risk och att det inte 
kan försäkras att aktiekursen kommer att ha en positiv ut-
veckling. Aktiekursen påverkas även av utomstående fakto-
rer utanför RCGs påverkan och kontroll. Även om bolagets 
verksamhet utvecklas positivt finns en risk att en investera-
re vid försäljningstillfället gör en förlust på sitt aktieinnehav. 
Det kan heller inte garanteras att aktien kommer att handlas 
med tillräcklig likviditet så att en investerare kan avyttra sitt 
aktieinnehav utan att påverka aktiekursen negativt.

Konkurrenter
Några av RCGs konkurrenter är idag stora internationel-
la aktörer med starka finansiella resurser. Risk finns för att 
dessa konkurrenter kan komma att reagera snabbare på 
nya teknikkrav och nya marknadsbehov i jämförelse med 
RCG. Samtidigt som de kan avsätta väsentligt mer resurser 
för marknadsbearbetning. 
 

Övriga risker
Bland övriga risker bör nämnas prisrisk. Priskonkurrens 
kan komma från ekonomiskt starka aktörer som genom 
prisreduktioner snabbt försöker öka sina marknadsandelar 
eller etablera sig med snarlika eller angränsande tjänster. 

Lastning av timmertåg.
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Kommentar från verkställande direktören

Välkommen till RCG! Ett tillväxtbolag inom järnvägsbran-
schen som alltid är berett att medverka till en bättre järn-
vägsmiljö. Som ett av branschens ledande nischföretag och 
med egen stark historisk tillväxt och lönsamhet har RCG 
goda förutsättningar att skapa värde för sina aktieägare.

Järnvägen i Sverige firade under förra året sitt 150-års-
jubileum. Det är med andra ord en beprövad transport-
form som hade sin topp under 50-talet. Under senare
 

år har det glädjande nog skett en dramatisk förändring.
 Under den senare delen av 80-talet avreglerades mark-

naden och nya entreprenörer började ta del av de ändrade 
förutsättningarna. Med stigande bränslekostnader har in-
dustrin sett de ekonomiska fördelarna med godstranspor-
ter via järnväg. En allt större medvetenhet om de goda för-
delar järnvägen ger ur ett miljöperspektiv, med marginella 
utsläppsnivåer i förhållande till landsvägstransporter, bi-
drar också till en rejäl upprustning i ny järnvägsteknik, re-
investeringar och underhåll av befintliga banor. 

RCG som grundades 1992 erbjuder järnvägsbran-
schen systemlösningar inom underhåll, säkerhet, miljö, 
metodutveckling och teknik. Vi strävar efter att finna nya 
lösningar på gamla metoder baserat på industritänkande 
och ”utifrån” tillföra kompetens till järnvägsbranschen. 
Målet är att vara kundens utvecklingspartner, på både kort 
och lång sikt. 

För att möta marknadens krav på effektivitet har vi or-
ganiserat våra dotterbolag i fem affärsenheter.

■ Entreprenader 
 inom denna affärsenhet är vi specialiserade på bland 
 annat upprustning och underhåll av järnväg med 
 egna maskiner och metoder, hantering av kablar och 
 överskottsmassor.

■ Trumrenoveringar 
 Renovering av järnvägstrummor med den så kallade 
 inpipe-metoden.

■ Export 
 Maskinbyggnation och försäljning av våra tjänster i 
 länder utanför Sverige.

■ Transporter 
 Tillhandahållande av dragfordon för entreprenader 
 samt godstransporter.

■ Konsulter 
 Slutligen, inom denna affärsenhet erbjuder vi en rad 
 tjänster, exempelvis projektledning, byggledning, 
 konsultationer och utbildning inom säkerhet och 
 miljö. Dessutom erbjuds ledarskap och projekt-
 organisationer för större entreprenader.

Vår bedömning är att vi ligger i framkant beträffande ut-
veckling och användning av modern teknik samt att för-
utsättningarna för expansion är goda. Endast den svenska 
marknaden för systemlösningar inom järnvägsbranschen 
omsätter årligen över SEK 6 miljarder. Vi har med det som 
utgångspunkt fastställt att vi ska expandera från nuvaran-
de omsättning på MSEK 100 till MSEK 200 inom en tre-
årsperiod. Vårt finansiella mål är att visa en vinstmarginal 
före skatt och dispositioner på 8 procent sett över en kon-
junkturcykel. Expansionen planeras ske såväl organiskt som 
genom förvärv.

Det är min övertygelse att RCG genom vår ledande 
position inom våra nischområden, unika kompetens inom 
järnvägsunderhåll, vårt annorlunda sätt att tänka och de 
starka underliggande krafterna i marknaden, även i framti-
den kommer att leverera god tillväxt under lönsamhet.

RCG blir det första företaget inom järnvägsunderhåll i 
Skandinavien som noterar sin aktie. Därför vill jag välkom-
na dig som aktieägare i Railcare Group AB (publ) ett före-
tag i en pånyttfödd framtidsbransch.

Dan Magnusson
Verkställande direktör

VD Dan Magnusson.



15

Generell information

RCG har träffat ett anslutningsavtal med Aktietorget om 
bland annat informationsgivning i syfte att säkerställa att 
aktieägare och övriga aktörer på marknaden erhåller kor-
rekt, omedelbar och samtidig information om bolagets 
utveckling. Detta innebär att bolaget i sin informations-
givning följer tillämpliga lagar och författningar samt re-
kommendationer som gäller för aktiemarknadsbolag lista-
de vid Aktietorget.

Förkortningarna RCG och bolaget används på ett 
flertal ställen i detta prospekt. Med detta menas Railca-
re Group AB (publ). RCG används också, beroende på 
sammanhang, som övergripande förkortning för Railcare-
koncernen. All information som lämnas i prospektet bör 
noga övervägas, i synnerhet med avseende på de speci-
fika förhållanden som framgår i avsnittet ”Riskfaktorer” 
på sid 12 och som beskriver risker som en investering i 
RCGs aktie innebär. Prospektet riktar sig inte, direkt eller 
indirekt, till sådana personer vars eventuella förvärv av ak-
tier i RCG förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- 
eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Prospek-
tet får inte distribueras i eller till land där distributionen av 
prospektet förutsätter ytterligare registrerings- eller andra 
åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider 
mot tillämpliga bestämmelser i sådant land. Varken bola-
gets nuvarande aktier eller de nya aktierna har registrerats 
eller kommer att registreras enligt United States Securities 
Act från 1933 eller tillämplig lag i annat land och prospek-
tet riktar sig inte till aktieägare med hemvist i USA, Aus-
tralien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Kanada, eller 
med hemvist i något annat land där distribution eller of-
fentliggörande av prospektet strider mot tillämpliga lagar 
eller regler eller förutsätter ytterligare prospekt, registre-
ringar eller andra åtgärder än de krav som följer av svensk 
lag. För detta prospekt gäller svensk lag. Tvist på grund av 
innehållet i detta prospekt skall avgöras enligt svensk lag 
och av svensk domstol exklusivt.

Registrering hos Finansinspektionen
Prospektet har godkänts och registrerats hos Finansinspek-
tionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25-26 § la-
gen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt 
Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004. Godkän-
nandet och registreringen innebär inte att Finansinspektio-
nen garanterar att sakuppgifterna i registreringsdokumen-
tet är riktiga eller fullständiga. De nya reglerna för prospekt 
som infördes den 1 januari 2006 möjliggör spridning av 
prospektet inom hela EES. I förekommande fall kan per-
son som med anledning av detta prospekt väcker talan mot 

RCG bli tvungen att själv stå för översättningskostnad av 
dokumentet.

Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion
Handlingar som bolagets bolagsordning samt årsredovis-
ningar avseende Gamla Railcare som till någon del ingår el-
ler hänvisas till i detta prospekt, finns tillgängliga för inspek-
tion på bolagets huvudkontor med adress Railcare Group 
AB (publ), Näsuddsvägen 10, SE-932 21 Skelleftehamn.
 

Om aktieägare eller tänkbara investerare önskar ta del av 
dessa handlingar i pappersformat, vänligen kontakta bola-
gets huvudkontor på telefonnummer  0910-43 88 00.

Tidpunkter för ekonomisk information
RCG lämnar återkommande ekonomisk information enligt 
följande plan. Bolagets räkenskapsår är 1 maj – 30 april.

Delårsrapport maj -  oktober 2007 19 dec 2007
Bokslutskommuniké 2007/2008 Juni 2008
Årsredovisning 2007/2008 Juni 2008
Årsstämma 2008 Juni 2008

Snön sugs upp och omvandlas till vatten.
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Uttalanden och bedömningar om framtiden
Detta prospekt innehåller uttalanden och bedömningar av 
framtidsinriktad karaktär som återspeglar styrelsens nuva-
rande uppfattning och bedömning om framtida tänkbara 
händelser och finansiell utveckling. Orden ”avser”, ”bedö-
mer”, ”förväntar”, ”skall”, ”förutser”, ”planerar”, ”prog-
nostiserar”, ”anser”, ”borde” och liknande uttryck ang-
er att informationen i fråga handlar om framtidsinriktade

uttalanden och bedömningar. Även om bolaget anser att 
gjorda uttalanden och bedömningar om framtidsinriktad 
information är rimliga, kan inga garantier lämnas att des-
sa uttalanden och bedömningar kommer att infrias. Fram-
tidsinriktade uttalanden och bedömningar uttrycker endast 
bolagets antaganden vid tidpunkten för prospektets publi-
cering. Läsaren uppmanas att ta del av den samlade infor-
mationen i prospektet och samtidigt ha i åtanke att bola-
gets framtida utveckling, resultat och framgång kan skilja 
sig väsentligt från bolagets nuvarande uttalanden och be-
dömningar. Bolaget gör inga utfästelser att offentligt upp-
datera eller revidera framtidsinriktade uttalanden och be-
dömningar till följd av ny information, framtida händelser 
eller annat utöver vad som krävs enligt lag.

Information från tredje part
Detta prospekt innehåller information om RCGs marknad 
och bransch. Bolaget har hämtat denna information från 
ett flertal källor, bland annat branschpublikationer, mark-
nadsundersökningar från tredje part och allmänt tillgäng-
lig information, exempelvis via Internet. Varken bolaget, 
styrelsen, ledande befattningshavare eller bolagets huvud-
aktieägare garanterar att informationen från dessa källor 
är korrekt. I synnerhet skall påpekas att marknadsbedöm-
ningar i olika former är förenade med stor osäkerhet och 
att inga garantier kan lämnas att sådana bedömningar kom-
mer att infrias.

Information från tredje part, har återgivits korrekt 
och, såvitt bolaget kan känna till och försäkra genom jäm-
förelse med annan information som offentliggjorts av be-
rörd tredje part, har inga uppgifter utelämnats på ett sätt 
som skulle kunna göra den återgivna informationen felak-
tig eller missvisande. 

RA 3 någonstans i Sverige.
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Erbjudandet i korthet

Riktad emission  Emissionen riktar sig till STRICT Equitys aktieägare, 
 allmänheten och s k professionella investerare.
Teckningskurs  SEK 0,13
Anmälningsperiod  31 augusti – 14 september 2007
Likviddag  Omkring den 17 september 2007
Antal aktier som tillkommer
genom emissionen  170.000.000
Utspädning vid full teckning 21,9 procent
Upptagande till handel
vid Aktietorget  Omkring den 8 oktober 2007
Kortnamn Aktietorget  RAIL
Tilldelningsprinciper vid teckning I de fall erbjudandet övertecknas är det styrelsens avsikt och mål att denna 
 överteckning skall fördelas mellan samtliga som anmält intresse för teckning av 
 aktier. Styrelsen föbehåller sig dock rätten att prioritera anmält intresse från 
 personer i ledning, styrelse eller andra personer som bedöms vara särskilt 
 betydelsefulla för bolagets verksamhet och resultat.
Emissions och anslutningskostnader MSEK 1,2

Ordlista och förkortningar

Gamla Railcare Railcare Group Holdimg AB som via apportemission förvärvats 
 av Railcare Group AB (publ)
KSEK Tusen svenska kronor
MSEK Miljoner svenska kronor
Railcare Group AB (publ) Före detta STRICT Ny
RCG/bolaget Railcare Group AB (publ). RCG används också, beroende på sammanhang, som 
 övergripande förkortning för Railcare-koncernen.
SEK  Svenska kronor
STRICT Equity STRICT Equity AB (publ)
VPC VPC AB
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Bakgrund och motiv

Bakgrund 
RCG anser att koncernens goda utveckling sedan starten 
1992 verifierar att bolagets lagda strategi varit och är lycko-
sam. Den avreglering av järnvägsmarknaden som inletts un-
der senare år samt de ökade investeringarna som fastställts 
av regeringen bedöms av bolaget skapa ytterligare affärs-
möjligheter. Detta tillsammans gör att bolaget ser ljust på 
framtidsutsikterna och bedömer att möjligheterna för ex-
pansion med bibehållen lönsamhet är goda.

Motiv

Tillväxt kräver expansionskapital

En fortsatt stark utveckling kan dock komma att kräva ex-
pansionskapital. Bland annat till investeringar i nya ma-
skiner samt till utveckling och förädling av befintlig ma-
skinpark och till ökade insatser inom marknadsföring och 
försäljning. Dessutom bedöms behovet av rörelsekapital 
att öka. I sin strävan att expandera verksamheten analyse-
ras även möjligheten till förvärv vilka kan komma att kräva 
kontanta medel. Det kapital som arrangeras genom emissi-
onen beskriven i detta prospekt bedöms vara tillräcklig för 
att verkställa expansionsplanerna för åtminstone 2007 och 
2008. Motivet till emissionen är således att anskaffa kapital 
till bolagets fortsatta expantion.

Aktiens upptagande till handel 

skapar stabilitet och möjligheter

Aktiens upptagande till handel på Aktietorget bedöms av 
RCG öka uppmärksamheten på bolaget och dess tjänster 
från kunder, kapitalmarknaden, media och allmänhet. Att 
ha aktien upptagen till handel bedöms öka intresset för bo-
lagets aktie från såväl allmänheten som institutionella pla-
cerare. Med en inofficiellt noterad aktie ökar också förut-
sättningarna att genomföra förvärv genom att betala, helt 
eller delvis, med nyemitterade aktier. Bolaget bedömer vi-
dare att aktiens upptagande till handel stärker bolaget i dess 
befintliga och nya relationer till kunder och samarbetspart-
ners samt att det blir lättare att attrahera, behålla och mo-
tivera nyckelmedarbetare i bolaget. 

Kapitalanvändning

(MSEK) 
Förvärv  15,0
Marknadsföring och försäljning 2,4
Rörelsekapital 2,0
Investeringar i maskiner och teknikutveckling  1,5 
Emissions- och anslutningskostnader 1,2 
Summa 22,1

Emissions- och noteringskostnader

Emissionskostnaderna samt kostnaden för notering be-
döms uppgå till totalt MSEK 1,2. Av detta belopp avser 
MSEK 1,1 emissionskostnader och MSEK 0,1 kostnader 
för anslutning.
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Inbjudan till teckning av aktier

Emissionserbjudandet
På extra bolagsstämma den 18 juni 2007 beslutades att 
öka bolagets aktiekapital med högst SEK 1.700.000 från 
SEK 6.075.000 till högst SEK 7.775.000 genom emission 
av högst 170.000.000 aktier med ett kvotvärde om SEK 
0,01 per aktie. Ökningen av aktiekapitalet skall ske ge-
nom kontant nyemission med avsteg från nuvarande ak-
tieägares företrädesrätt. Emissionen riktar sig till STRICT 
Equitys aktieägare, allmänheten och s k  professionella in-
vesterare. Teckningskurs är fastställd till SEK 0,13.

Kapitalökning och utspädningseffekter
Kapitalökningen uppgår till högst MSEK 22,1. Vid full-
tecknad emission kommer bolaget att tillföras cirka MSEK 
20,9 efter beräknade emissions-, och anslutningskostnader 
om cirka MSEK 1,2. Antalet aktier kommer att ökas med 
högst 170.000.000 aktier från 607.500.000 aktier till högst 
777.500.000. Vid fulltecknad emission motsvarar erbjudan-
det 21.9 procent av kapital- och rösteandelen i bolaget.

Dokument som detta prospekt hänvisar till
Beträffande Railcare - koncernens historiska finansiella in-
formation återfinns under avsnittet ”Utvald finansiell infor-
mation” på sidorna 34-40 en sammanfattning över koncer-
nens tre senaste räkenskapsår där räkenskapsåret 2006/2007 
utgörs av en proforma för Gamla Railcare såsom samtliga 
dotterbolag varit helägda under hela räkenskapsåret. För de-
taljerad bild över hur denna proforma upprättats vänligen 
se under rubriken ”Proformaredovisning Gamla Railcare”
på sid 41 - 43. Då årsredovisningen avseende Railcare Gro-
up AB endast avser perioden 2007-02-08 – 2007-04-30 har 
fullständiga årsredovisningar för samtliga i koncernen in-
gående dotterbolag avseende räkenskapsåret 2006-05-01 – 
2007-04-30 införlivats genom hänvisning till detta prospekt. 
Detta för att validera de siffror som proformaredovisning-
en för ”Gamla Railcare” baseras på. Vidare införlivas ge-
nom hänvisning fullständiga årsredovisningar avseende de 
tre senaste räkenskapsåren för moderbolaget i koncernen 
till detta prospekt. Sammanställning över införlivade årsre-
dovisningar enligt nedan:   

■ Railcare ABs Årsredovisning 2004/2005
■ Railcare ABs Årsredovisning 2005/2006
■ Railcare Group ABs Årsredovisning 2006/2007
■ Railcare ABs Årsredovisning 2006/2007
■ Railcare Lining ABs Årsredovisning 2006/2007
■ Railcare Contracting ABs Årsredovisning 2006/2007

■ Railcare Export ABs Årsredovisning 2006/2007
■ Bantåg Nordic ABs Årsredovisning 2006/2007
■ Eurosan Vacuum ABs Årsredovisning 2006/2007
■ IM Consulting Infra ABs Årsredovisning 2006/2007
■ Railcare Danmark A/Ss Årsredovisning 2006/2007

Dessa dokument kan laddas ner från bolagets hemsida 
www.railcare.se, alternativt rekvireras från bolagets huvud-
kontor på telefonnummer 0910-43 88 00. Originalen av-
seende dessa rapporter finns tillgängliga för inspektion 
på bolagets huvudkontor med adress Näsuddsvägen 10, 
SE-932 21 Skelleftehamn.

Styrelsens försäkran
RCGs styrelse är ansvarig för den information som läm-
nas i detta registreringsdokument och har vidtagit alla rim-
liga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna 
i dokumentet, såvitt de vet, överensstämmer med de faktis-
ka förhållandena och att ingenting är utelämnat som skul-
le kunna påverka dess innebörd.

Skelleftehamn den 15 augusti 2007

Railcare Group AB (publ)
Styrelsen

Den rörliga armen på RA 6 manövreras via joy-stick.
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Central information 
om Railcare Group AB (publ)
Associationsform m m.
Bolaget grundades i Sverige och registrerades hos Patent-
och registreringsverket den 16 april 2007 och har sedan den 
16 juli 2007 bedrivit verksamhet under firma Railcare Gro-
up AB (publ) (RCG). För ytterligare information om bola-
gets och dess organisationsnummers historik, vänligen se 
även rubriken ”Information om nyligen genomfört s k om-
vänt förvärv” på sid 21. Bolaget är publikt (publ). Bolagets 
stiftare är STRICT Equity AB (publ). Bolagets verksamhet 
är att bedriva entreprenadverksamhet samt sälja expertkun-
nande inom anläggningsbranschen även som idka annan 
därmed förenlig verksamhet. RCG etablerades som ett ak-
tiebolag och bedriver verksamheten under denna associa-
tionsform, vilken regleras av Aktiebolagslagen (2005:551). 
RCGs organisationsnummer är 556730-7813. Styrelsens 
säte är Skellefteå kommun. Huvudkontorets besöksadress 
är: Näsuddsvägen 10, SE-932 21 Skelleftehamn. Bolagets 
telefonnummer är 0910-43 88 00.

Historisk utveckling

Före RCGs bildande

Ulf  Marklund som är en av grundarna och huvudägarna 
i RCG har sedan 1979 en bakgrund som entreprenör och 
egenföretagare. Marklund arbetade först med ställningsbyg-
gande och därefter med sugbilar för industriunderhåll och 
sanering. 1990 köpte Skanska Stabilator Marklunds verk-
samhet där även en prototyp på tågsug ingick. Under sam-
ma år bedrevs ett projekt ihop med Skanska i Hong Kongs 
tunnelbana där tågsugs prototypen användes.

1992 - 1999

1992 köpte Marklund och Leif  Dahlqvist samt en tidiga-
re ägare ut verksamheten från Skanska Stabilator varvid 
maskinen RA 1 ingick i förvärvet, RCG hade bildats! Un-
der vintern 1993 byggdes ny drivmekanism och ny arm 
på tågsugsprototypen. Under vintern 1994 byggdes RA 2 
(spårbunden vakuumgrävare). Nästkommande vinter bygg-
des RA 3 (vidareutveckling av RA 2). 1996 bildas Miljöcen-
trum AB som innehar ansvaret för administration och eko-
nomi inom RCG-gruppen.                   

Mellan åren 1992-1998 arbetade RCG uteslutande mot 
Banverket Produktion. Under 1999 utfördes en större ar-
betsinsats ihop med Banverkets Industridivision avseen-
de bankettrensning av Malmbanan. Under samma år kon-

struerades den första Railscannern (en maskin som med 
hjälp av laserteknik lokaliserar kablar under marken). Un-
der hösten 1999 inledde RCG ett samarbete med Banver-
ket Industridivisions. Banverkets Industridivision sökte in-
ternt möjligheter att utveckla en bankettrensare, men fick 
avslag. Lösningen blev istället att Banverketet Industridivi-
sion i samarbete med RCG utvecklade en vegetation och 
ballastupptagare, VBU. 

2000 - 2002

År 2000 bildades Eurosan Vacuum AB som verkar som 
konsulter inom järnvägsmarknaden med specialistkompe-
tens inom områdena säkerhet och miljö. Samma år testades 
VBU-maskinen på Malmbanan, den nya maskinen medför-
de att projekten kunde genomföras på kortare tid. Under år 
2000 konstruerades även RA 4 (vidareutveckling av RA 3) 
för att kunna möta den ökade efterfrågan på marknaden. 

Den 21 mars 2000 tecknades det första samarbetsav-
talet mellan RCG och Banverket Industridivision. Samar-
betsavtalet omfattade följande produkter, bankettrensning, 
bansektionering, kabelhantering samt kabellokalisering. 
Under 2001 och 2002 utökades avtalet till att även omfatta 
mekanisk vegetationsupptagning samt ettringitsliprar. 

2003 - 2006

2003 bildades Railcare Lining AB som arbetar med renove-
ring av dräneringstrummor med hjälp av inpipe-metoden. 
Under 2004 förvärvades Bantåg AB och omstrukturerades. 
IM Consulting Infra AB och Railcare Contracting AB bil-
dades under 2005. Under 2005 byggdes även RA 6 (spår-
bunden vakuumgrävare med ytterligare förbättrad sugka-
pacitet), samt att BaneService Danmark bildades med en 
lokal partner där RCG ägde 49 procent.

2007

Under våren 2007 bildades även det helägda dotterbola-
get Railcare Danmark A/S i och med detta avvecklas Bane 
Service Danmark A/S. Vidare har styrelsen i RCG fastställt 
en framtidsplan där ett av målen är att koncernens omsätt-
ning skall ökas till MSEK 200 inom tre år. Som ett led i 
denna expansion har styrelsen i RCG fattat beslut om att 
uppta bolagets aktie till handel på Aktietorget. I samband 
med aktiens upptagande till handel på Aktietorget planeras 
genom emissionen som beskrivs i detta prospekt att stär-
ka bolalgets finansiella ställning med MSEK 20,9. Emis-
sionslikviden kommer att användas till ökade investering-
ar i teknikutveckling och marknadsföring samt till förvärv 
av verksamheter. 
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Rörelsekapital
Enligt balansräkningen per den 30 april 2007 hade bola-
get ett rörelsekapital på MSEK 17,4. Enligt den upprätta-
de proformabalansräkningen hade bolaget ett rörelsekapital 
på MSEK 38,4. Per den 30 april 2007 hade bolaget bevilja-
de checkkrediter på MSEK 12,0 varav MSEK 11,2 var ut-
nyttjade. Bolagets befintliga rörelsekapital, oberoende av 
om den i detta prospekt presenterade emission fulltecknas 
eller genomförs, bedöms vara tillräckligt för de komman-
de tolv månaderna. 

Eget kapital och skuldsättning
Enligt balansräkningen per den 30 april 2007 hade bolaget 
ett eget kapital om MSEK 28,6. Samt MSEK 37,3 i totala 
skulder. Av dessa skulder är MSEK 13,6 täckta av säkerhe-
ter, i sin helhet utgörande av företagsinteckningar. Enligt 
den upprättade proformabalansräkningen hade bolaget ett 
proforma eget kapital om MSEK 49,6 samt MSEK 37,3 i 
totala skulder. Sedan rapporteringstillfället har utdelning 
om MSEK 2,0 utbetalats till aktieägarna. Från och med rap-
porteringstillfället fram till och med tidpunkten för detta 
prospekts inlämnande till Finansinspektionen (den 20 juli 
2007) har dock det egna kapitalet återställts i enlighet med 
vad som anges ovan till följd av ett positivt upparbetat re-
sultat i RCG. För övrigt har inga förändringar skett som på-
verkat det egna kapitalet eller skuldsättningen. 

Eget kapital och skuldsättning (KSEK)

Totala kortfristiga skulder 17.067
Mot garanti eller borgen -
Mot säkerhet -
Utan garanti/borgen eller säkerhet 17.067

Totala långfristiga skulder 20.288
Mot garanti eller borgen -
Mot säkerhet 13.600
Utan garanti/borgen eller säkerhet   6.688  

Eget kapital 28.590
Aktiekapital 10.000
Övrigt tillskjutet kapital -
Reserver -
Balanserade vinstmedel inkl årets resultat 18.590

Intressekonflikter
Bolaget har anlitat Mangold Fondkommission AB för ad-
ministrationen av denna emission. Vid upprättandet av 
detta prospekt har STRICT Corporate Finance AB agerat 
rådgivare till styrelsen. Vare sig Mangold Fondkommission 
eller STRICT Corporate Finance äger aktier i RCG eller har 
för avsikt att teckna aktier i emissionen. 

Information om nyligen 
genomfört s k omvänt förvärv
I syfte att åstadkomma en bred ägarspridning i bolagets ak-
tie och därmed öka förutsättningarna för en god likviditet i 
aktiehandeln ingicks den 8 februari 2007 ett avtal med då-
varande Railcare Group AB (”Gamla Railcare”) innebäran-
de att genomföra ett så kallat omvänt förvärv med ett till 
STRICT Equity AB (publ) nybildat dotterbolag (”STRICT 
Ny”). Vid denna transaktion förvärvade STRICT Ny Gam-
la Railcare genom en apportemission där betalning skedde 
genom emission av 595.350.000 aktier. Förvärvet godkän-
des på extra bolagsstämma i STRICT Ny den 18 juni 2007. 
På samma bolagsstämma firmaändrades STRICT Ny till 
Railcare Group AB (publ) (RCG).

Fyllningsmassa återläggs efter utfört arbete. Vakuumsugen är RA 6.
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Malmbanan utanför Björkliden med Lapporten i bakgrunden.
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Information om de värdepapper som emitteras

ISIN-kod, lagstiftning, 
valuta och registrering hos VPC
Aktierna kommer att emitteras i enlighet med svensk lag-
stiftning och de kommer att vara denominerade i svenska 
kronor. Aktierna kommer att registreras på person och ut-
färdas i elektroniskt format genom VPC-systemet. Aktier-
nas ISIN-kod är SE0002105601. Aktiens s k kortnamn är 
RAIL Handelsposten är 20.000 aktier. Kontoförande insti-
tut är VPC AB, Regeringsgatan 65, SE-103 97 Stockholm.

Rättigheter och begränsningar
Aktierna medför rätt till utdelning från och med för räken-
skapsåret 2007/2008. Eventuell utdelning beslutas av och 
betalas ut efter årsstämma 2008. Rätt till utdelning tillfal-
ler de placerare som på avstämningsdagen för årsstämman 
2008 är registrerade som aktieägare i bolaget. Utbetalning 
av eventuell utdelning ombesörjs av VPC. Styrelsen avser 
inte föreslå årsstämma någon utdelning avseende räken-
skapsåret 2007/2008. Samtliga aktier har lika rätt till andel 
i bolagets tillgångar och vinster. Samtliga aktier har sam-
ma röste- och kapitalandel i bolaget och innehavare av ak-
tier har företrädesrätt vid nyteckning av aktier. Avsteg från 
företrädesrätten kan dock förekomma. I händelse av even-
tuell likvidation, inlösen eller konvertering har samtliga ak-
tier samma prioritet.

Grund för emissionen
Emissionen grundar sig på beslut på extra bolagsstämma 
den 18 juni 2007. Så snart samtliga emissionslikvider till 
fullo inkommit kommer emissionen att registreras hos Bo-
lagsverket. Därefter registreras de nya aktierna i VPC-syste-
met och distribueras till de tecknande placerarnas VP-kon-
ton och/eller depåer.

Uppköpserbjudanden och budplikt
Bolagets aktier har under det innevarande eller föregåen-
de räkenskapsåret ej varit föremål för offentligt uppköpser-
bjudande. Aktierna är ej föremål för erbjudande som läm-
nats till följd av budplikt vid fulltecknad emission och efter 
att aktierna registrerats av Bolagsverket kommer Ulf  Mark-
lund via bolag och Leif  Dahlqvist via bolag att vara bola-
gets största aktieägare med 25,4 procent vardera av röste- 
och kapitalandelen i bolaget. 

Källskatt
RCG påtar sig ej ansvaret för att innehålla källskatt på even-
tuella inkomster av aktierna.

Kontroll
Baserat på röstetal är bolagets två största aktieägare Ulf  
Marklund via bolag och Leif  Dahlqvist via bolag. Dessa två 
parters aktieinnehav motsvarar tillsammans 50,8 procent av 
det totala antalet röster i bolaget. Detta innebär att dessa två 
parter har en betydande makt på årsstämmor och extra bo-
lagsstämmor. Den kontroll som finns för att denna position 
inte missbrukas är att RCG genom bolagets styrelse lägger 
fram förslag om beslut på årsstämmor och att styrelsen ut-
ses av årsstämma eller på extra bolagsstämma eller i enlig-
het med förslag från bolagets nomineringskommité. 
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Villkor och anvisningar

Riktad emission
Emissionserbjudandet riktar sig till STRICT Equitys aktie-
ägare, allmänheten och s k professionella investerare.

Antal aktier som erbjuds
Erbjudandet omfattar 170.000.000 aktier. Samtliga aktier 
avser aktier som skall nyemitteras och som erbjuds genom 
teckning.

Teckningskurs
Den nya aktierna emitteras till en teckningskurs om SEK 
0,13.

Metod för att fastställa teckningskursen
I dialog mellan huvudägare och styrelse har olika värde-
ringsmodeller tillämpats där främst bolagets nuvarande 
och framtida intjäningsförmåga har värderats. Hänsyn har 
även tagits till det kapitaltillskott som tillförs genom emis-
sionen. 

Det faktum att verksamheten varit vinstdrivande från 
och med starten för 15 år sedan samt bolagets stabila 
kund- och leverantörsrelationer har väsentligt underlättat 
prognosarbetet som värderingen delvis grundats på. Viss 
jämförande värdering med liknande noterade industribo-
lag har också skett. 

Lägsta antal aktier för teckning
Det lägsta antal aktier som intresserade kan anmäla sig för 
är 30.000 aktier, d v s ett likvidbelopp på SEK 3.900.

Anmälningsperiod
Anmälan om teckning av aktier skall ske under perioden 31 
augusti – 14 september 2007.

Intresseanmälan om teckning av aktier
Anmälan om teckning av aktier i erbjudandet skall göras 
genom korrekt ifyllande och insändande av den bifogade 
Anmälningssedeln. Någon betalning skall ej ske i samband 
med insändandet av Anmälningssedeln. Anmälningssedeln 
skall vara Mangold Fondkommission tillhanda på adress en-
ligt rubriken ”Adress för anmälan” enligt nedan senast den 
14 september 2007, klockan 15.00. Denna anmälan är bin-

dande. Ofullständig eller felaktigt ifylld Anmälningssedel 
kan komma att lämnas utan hänseende. Inga tillägg eller 
ändringar får göras i den tryckta texten på Anmälningsse-
deln. Endast en (1) anmälan per fysisk eller juridisk person 
kommer att beaktas. Om fler anmälningar skickas in kom-
mer den sist inkomna att beaktas. Anmälan om teckning av 
aktier är bindande. Aktier som ej betalas i tid kan komma 
att överlåtas till annan. Skulle priset vid sådan överlåtelse 
komma att understiga försäljningspriset enligt detta erbju-
dande, kan den som erhållit tilldelning av dessa aktier vid 
försäljningen komma att svara för mellanskillnaden. Anmäl-
ningssedel har bifogats utskicket av detta prospekt men kan 
även erhållas från Railcare Group AB (publ), telefon 0910-
43 88 00 samt Mangold Fondkommission, telefon 08-503 
01 550. Prospektet och Anmälningssedeln kan även laddas 
ner från bolagets hemsida www.railcare.se.

Adress för anmälan
Mangold Fondkommission AB
Ärende: Railcare
Box 55691, 102 15 Stockholm

Avräkningsnota och betalning av aktier
För de som erhållit tilldelning av aktier kommer en avräk-
ningsnota att skickas ut. Avräkningsnota beräknas skickas 
ut omkring den 18 september 2007. Full betalning av till-
delade aktier skall ske kontant enligt instruktion på avräk-
ningsnota, dock senast tre (3) bankdagar efter utsändandet 
av avräkningsnota. De som inte erhållit tilldelning kommer 
ej erhålla någon information.

Leverans av aktier
Sedan betalning för tilldelade aktier erlagts kommer emis-
sionen att registreras hos Bolagsverket, vilket beräknas ske 
omkring vecka 40 2007. Så snart denna registrering skett 
kommer aktierna att levereras till respektive aktieägares VP-
konto eller depå hos bank eller annan förvaltare. I samband 
med detta kommer VPC att utsända en VP-avi som vi-
sar att de betalda aktierna finns tillgängliga på aktieägarens 
VP-konto. Detta beräknas ske omkring vecka 40 2007. De 
som på Anmälningssedeln angivit depå hos bank eller an-
nan förvaltare erhåller information i enlighet med respek-
tive förvaltares rutiner.
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Offentliggörande av erbjudandets utfall
Snarast möjligt efter anmälningsperiodens slut kommer bo-
laget att offentliggöra utfallet av erbjudandet. Detta beräk-
nas ske omkring den 21 september 2007 genom distribu-
tion av pressmeddelande samt genom offentliggörande på 
bolagets hemsida www.railcare.se.

Tilldelningsprinciper

Tilldelningsprinciper vid överteckning 

avseende allmänheten och närstående 

I det fall erbjudandet övertecknas är det styrelsens avsikt 
och mål att denna överteckning skall fördelas mellan samtli-
ga som anmält intresse för teckning av aktier. Styrelsen för-
behåller sig dock rätten att prioritera anmält intresse från 
personer i ledning, styrelse eller andra personer som be-
döms vara särskilt betydelsefulla för bolagets verksamhet 
och resultat. 

Meddelande om tilldelning och kriterier för start av handel

Meddelande om eventuell tilldelning av aktier lämnas ge-
nom översändande av avräkningsnota. Något meddelan-
de utgår inte till dem som inte erhållit tilldelning. Start av 
handel i aktierna som erbjuds sker omedelbart efter att ak-
tierna registrerats i VPC-systemet. Eventuell start av infor-
mell handel i aktier där aktieägare eller intresserad investera-
re ej meddelats besked om tilldelning och/eller där aktierna 
ännu inte registrerats i VPC-systemet, sker helt och hållet 
utanför bolagets ansvar och kontroll.

Ansvar för administrationen 
i samband med emissionen
Bolaget har anlitat Mangold Fondkommission AB som be-
talnings- och depåombud för att hantera den administrativa 
hanteringen som utbokningen av aktierna ger upphov till. 
Mangold Fondkommission AB är ett av Finansinspektio-
nen auktoriserat värdepappersbolag och har adress Engel-
brektsplan 2, SE-114 34 Stockholm. 

Upptagande till handel och
särskilda förhållanden kring handeln

Upptagande till handel

Bolagets aktie kommer att upptas till handel på Aktietor-
get omkring den 8 oktober 2007. Aktietorget står under Fi-
nansinspektionens tillsyn. Handeln kommer att ske i Aktie-
torgets elektroniska handelssystem och kommer att kunna 
följas på bland annat Aktietorgets hemsida www.aktietor-
get.se  under fliken ”kurser” samt på de ledande affärstid-
ningarnas sidor för börskurser under Aktietorget. Aktiens 
s k kortnamn är RAIL. 

Förbehåll för upptagande till handel

Det föreligger inga förbehåll för upptagande till handel.

Emissioner i samband med upptagande till handel

I samband med aktiens upptagande till handel genomför 
bolaget den riktade emission som presenteras i detta pro-
spekt. Inga andra emissioner genomförs vid tidpunkten för 
notering.

Stabilisering av kursnivå

Stabilisering av kursnivå genom övertilldelningsförfarande 
eller andra åtgärder kommer ej att förekomma i samband 
med emissionen.
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Marknadsaspekter

Den svenska marknadens struktur
Det svenska järnvägsnätet omfattar cirka 12.000 kilometer 
spår varav Banverket förvaltar cirka 80 procent. De övri-
ga delarna förvaltas av företag, kommuner eller förening-
ar. I Banverkets förvaltning innefattas underhåll, om- och 
tillbyggnad av järnvägen samt kapacitetstilldelning och tra-
fikledning. 

RCG delar in järnvägsmarknaden i två huvudsegment där 
ny- och reinvesteringar utgör det ena och underhåll av be-
fintligt spårnät det andra. RCG verkar inom båda segmen-
ten. Banverket är den dominerande aktören inom båda 
segmenten, för närvarande innehas 70 – 80 procent av un-
derhållskontrakten av Banverket Produktion. Motsvaran-
de siffra för  ny- och reinvesteringar är 60 – 70 procent, 
inom detta segment verkar Banverket Industridivision. För-
utom Banverket Produktion och Banverket Industridivision 
finns ytterligare tre större aktörer, Carillion Rail Sverige 
AB, Strukton Railinfra Nordic AB/Svensk Banproduktion 
AB och Balfour Beatty Rail AB. Branschen omfattas enligt 
RCG av totalt cirka 50 företag.

Med järnvägsmarknaden menas i detta prospekt de de-
lar som ligger under Banverkets förvaltning, person- och 
godstrafik sköts av övriga aktörer och inkluderas inte i 
RCGs definition av järnvägsmarknaden.

Marknadens storlek och tillväxt 
RCG bedömer att omsättningen för järnvägsmarknaden i 
Sverige innevarande år kommer att uppgå till cirka SEK 9 
miljarder. Underhållssegmentet bedöms utgöra merparten 
av marknaden med en förväntad omsättning på cirka SEK 
6 miljarder. Den totala järnvägsmarknaden står enligt bola-
get inför en årlig tillväxt om cirka 10 procent de nästkom-
mande åren, detta främst till följd av ökat underhållsbehov 
samt med hänsyn till de planerade investeringar som fast-
ställts av regeringen. 

Drivkrafter och trender

Miljöpåverkan och miljödirektiv 

Enligt studier utförda av Naturskyddsföreningen bidrar tra-
fiksektorn till majoriteten av alla miljöproblem, om än i va-
rierande utsträckning. Bland de viktigaste negativa effekter-
na där trafiken bidrar påtagligt märks buller, hälsofarlig luft, 
försurning, övergödning och förstärkt växthuseffekt. Dess-
utom tillkommer effekter som intrång i värdefull natur, ol-
jespill till sjöss, olyckor och trängsel i städer.

Enligt Naturvårdsverket är trafiken en av få sektorer i 
samhället där utsläppen av koldioxid fortfarande ökar. Ök-
ningen kan primärt härledas till person- och godstranspor-
ter med tung lastbil och flyg. Utsläppen av koldioxid är en-
ligt utförd forskning den enskilt största orsaken till den 
förstärkta växthuseffekten. 

Naturvårdsverket har också konstaterat att utsläpp 
från vägtrafiken är den största orsaken till dålig luft i stör-
re tätorter. Ett stort antal människor exponeras för hälso-
vådligt höga halter av bland annat partiklar, kolväten och 
kväveoxid. Sammantaget visar forskningsresultat på att det 
sannolikt dör fler människor till följd av luftföroreningar 
än i trafikolyckor. 

Järnvägen ingår i trafiksektorn och bidrar givetvis till 
utsläpp och buller. Undersökningar visar dock att järn-
vägens utsläppsnivåer ligger långt under de övriga trans-
portalternativen. Studier utförda av Naturskyddsförening-
en där jämförelse av utsläpp per ton transporterat gods 
skett mellan lastbil, fartyg och tåg visar på stora skillna-
der i utsläppsnivåer till järnvägens fördel. När det gäller 
persontransporter är skillnaderna än mer tydliga. På näs-
ta sida anges siffror framtagna av SJ där jämförelse av ut-
släpp mellan tåg och flyg skett. Jämförelsesiffrorna avser 
resa mellan Stockholm och Göteborg för en passagerare 
där beläggningsgrad för flyg respektive tåg antagits till 65 
respektive 50 procent.

Snöbekämpning Stockholms central med RA 5.
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Ämne TÅG (gram) FLYG (gram)
Koldioxid   2,6 66 380
Kväveoxider 0,01      180
Kolväten       0,01        32

Källa SJ:s miljökalkyl, 2005

Miljömedvetenheten bland konsumenter och företag har 
ökat kraftigt det senaste årtiondet. Även från statligt håll 
har miljöarbetet intensifierats under senare år. Denna insikt 
om att alla måste vara med och hjälpa till för att mildra det 
moderna samhällets negativa effekter på miljön, genomsy-
rar samhällsdebatten idag. Detta resulterar i att regering och 
riksdag genom lagstiftning och subventioner försöker på-
verka men även tvinga företag och konsumenter att ta mil-
jöhänsyn vid sina val av transporter. 

Riksdagen har satt upp transportpolitiska mål där god 
miljö utgör ett viktigt delmål. Bland annat anges som en 
viktig insats att effektivisera godstransporterna genom att 
flytta dem från väg till järnväg. Vidare anges att myndig-
heterna måste verka för att biltrafiken ska minska till för-
mån för kollektivtrafiken och då främst den spårbundna 
kollektivtrafiken.  

Sammantaget bedömer RCG att den ökade fokuse-
ringen på miljön från kunder och myndigheter kommer att 
vara en viktig drivkraft för den framtida tillväxten av järn-
vägsmarknaden.
 
En avreglerad marknad

Regeringen har sedan ett antal år tillbaka fattat beslut om 
avreglering av den del av järnvägsmarknaden som ligger 
under Banverkets förvaltning. Detta har bland annat lett 
till att en utredning om eventuell bolagisering av Banver-
kets underdivisioner tillsatts. Den förväntade effekten av 
den kommande bolagiseringen är en öppnare och effekti-
vare marknad. De etableringar av större utländska aktörer 
på den svenska järnvägsmarknaden som skett under de se-
naste åren är ett resultat av det öppnare marknadsklimatet. 
Samtliga effekter av avregleringen kommer enligt RCGs be-
dömning inte att få fullt genomslag förrän om ytterligare 
10 – 15 år, detta till följd av den stora förändring det inne-
bär att gå från ett statligt monopol till en fullt konkurrens-
utsatt marknad.

RCG har dock redan identifierat stora förändringar 
inom marknadsstrukturen. Inom segmentet ny- och rein-
vesteringar så har enligt RCGs bedömning Banverkets In-
dustridivision marknadsandel på fem år, reducerats från 90 
– 95 procent till att idag utgöra 60 – 70 procent. Av samt-
liga underhållskontrakt innehas under innevarande räken-
skapsår enligt RCG 70 – 80 procent av Banverket Pro-

duktion. Sedan i maj 2007 har en sammanslagning skett 
av Banverket Industridivision och Banverket produktion. 
Den förmodade utvecklingen är att Banverket Produk-
tions marknadsandel inom underhållssegmentet kommer 
att reduceras under de kommande åren. Då RCG primärt 
arbetar som underentreprenör ser bolaget positivt på den 
breddning av marknaden som avregleringen förväntas leda 
till.

Ökad efterfrågan på järnvägstransporter

Enligt statistik från Banverket har transporter på järnväg 
under de fem senaste åren ökat med totalt 28 procent. Den-
na trend bedöms av RCG vara bestående. Vidare bedömer 
bolaget att den ökade belastningen på järnvägsnätet kom-
mer att kräva större och mer omfattande underhållsinsatser. 
En ökad trafiktäthet kommer enligt RCG även att medfö-
ra större effektivitetskrav på de aktörer som utför under-
hållsinsatserna i syfte att minimera stilleståndstiden i tåg-
trafiken. RCG bedömer att deras maskiner och metoder är 
väl anpassade för att möta de ökade effektivitetskraven vil-
ket enligt bolaget förväntas resultera i en ökad efterfrågan 
på bolagets tjänster.

Ökade investeringar

I februari 2004 fattade den svenska regeringen ett beslut 
gällande väg- och järnvägsinvesteringar i Sverige. Över pe-
rioden 2004 -  2015 avsattes totalt SEK 108 miljarder till 
nyinvesteringar i järnvägsnätet. Utöver de satsningar som 
görs i nyinvesteringar avsattes under samma tidsperiod även 
SEK 38 miljarder till förvaltning och underhåll av befint-
ligt järnvägsnät. Under de nästkommande åren kommer in-
vesteringstakten både avseende nyinvesteringar och under-
håll att öka kraftigt. Den ökade investeringstakten bedöms 
av RCG leda till ökad efterfrågan på bolagets tjänster inom 
samtliga dess affärsenheter.

RCGs position på marknaden
RCG står väl rustat för en framtida expansion. Bolaget har 
en tekniskt avancerad maskinpark som till stor del är egen-
utvecklad. Kombinationen av att vara både maskinbygga-
re samt entreprenör sätter bolaget i en gynnsam position 
på marknaden. Denna kombination samt bolagets fokuse-
ring på att hitta nya lösningar på gamla metoder har etable-
rat RCG som en leverantör av produkter och tjänster som 
kännetecknas av hög kvalitet och avancerad teknik. Bolaget 
anser sig idag vara marknadsledande på den Skandinaviska 
järnvägsmarknaden avseende sina nischprodukter, linings-
ystem och Railvac. 
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RCGs affärsidé, mål och strategiska överväganden

Affärsidé
RCG ska i nära samarbete med sina kunder utveckla funk-
tionsanpassade tjänster, metoder, produkter, transporter 
och entreprenader inom järnvägssektorns olika faser. RCG 
ska kännetecknas av kompetent personal, säkerhetskultur, 
leveranssäkerhet och kvalitetssäkring.

Mål
RCG ska inom tre år vara den ledande nischleverantören 
i Skandinavien inom järnvägssektorn. Vidare skall omsätt-
ningen fördubblas till cirka MSEK 200 senast räkenskaps-
året 2009/2010. Expansionen skall ske såväl organiskt som 
via förvärv. Vinstmarginalen före skatt skall uppgå till minst 
8 procent över en konjunkturcykel.

Strategiska överväganden
I syfte att uppnå de uppställda målen har bolagets styrelse 
gjort följande strategiska överväganden:

Ständig utveckling av metoder och maskiner

RCG har nått sin marknadsposition genom tekniskt nytän-
kande samt förmågan att själva utveckla och konvertera be-
fintlig teknik till att passa de behov som finns inom järn-
vägsmarknaden. RCG ser denna kompetens och strävan 
som central för en framtida tillväxt. Bolaget skall under de 
kommande åren tillföra ytterligare resurser till utveckling 
av maskiner och metoder.

Ökad fokusering på nischområden

RCG har under de senaste åren haft en god tillväxt inom 
sina nischområden, Liningsystem, Railvac, samt den verk-
samhet som bedrivs inom affärsenheterna Konsulter och 
Transporter. Samtliga dessa tjänster präglas av nytänkande 
och flexibilitet både avseende maskiner och metoder. Bo-
laget bedömer tillväxtpotentialen inom dessa områden som 
hög under de kommande åren varför ytterligare fokus skall 
läggas på utveckling av dessa tjänster.

Ytterligare satsningar mot exportmarknaden

RCG har sedan 2001 ett distributionsavtal med DISAB Va-
cuum Technology AB avseende försäljning av järnvägsma-
skiner mot exportmarknader utanför Skandinavien. Försälj-
ningen omfattar både metod och maskin varför RCG alltid 
erhåller entreprenaduppdrag i samband med nyförsäljning. 
Maskinförsäljningen visar en hög lönsamhet då utvecklings-
kostnaden för maskinerna redan är tagen då de primärt ut-
vecklats för RCGs egna verksamhet. Därutöver genererar 
försäljningen intäkter i form av de entreprenader som fö-
regår försäljningen. Den goda lönsamheten samt möjlig-
heten till operativ etablering av verksamheten på utländska 
marknader utgör en god grund för bolagets beslut om yt-
terligare satsningar inom denna affärsenhet.

Identifiera ytterligare samarbetspartners 

samt eventuella uppköpskandidater

RCG har idag ett väl etablerat samarbete med samtliga stör-
re aktörer på den skandinaviska järnvägsmarknaden. Bola-
get kommer kontinuerligt att verka för att hitta nya samar-
betspartners samt utöka existerande samarbetsavtal. Vidare 
analyserar bolaget löpande möjliga uppköpskandidater för 
att ytterligare öka tillväxten samt uppnå synergieffekter.

Ökade insatser inom marknadsföring 

och varumärkesbyggande

RCG är idag en etablerad aktör på den skandinaviska järn-
vägsmarknaden. Denna position har erhållits genom bola-
gets förmåga att sedan verksamhetens start leverera pro-
dukter och tjänster speglade av hög kvalitet och nytänkande. 
Bolaget bedömer dock att ökade insatser avseende mark-
nadsföring och varumärkesbyggande nu är nödvändiga för 
att ytterligare befästa samt öka sin marknadsandel på den 
alltmer internationella järnvägsmarknaden. 
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Legal struktur
RCG består av tio bolag. Moderbolaget Railcare Group 
AB heläger Railcare Holding AB som i sin tur utgör mo-
derbolag till Railcare AB, Railcare Lining AB, IM Consul-
ting Infra AB, Eurosan Vacuum AB, Bantåg Nordic AB, 
Railcare Contracting AB, Railcare Export AB och Railca-
re Danmark A/S. 

Bildandet av det nya moderbolaget Railcare Group AB 
(publ) som skedde i maj 2007 var ett resultat av det om-
vända förvärvet som beskrivs på sid 21. Syftet med denna 
transaktion var att inför den planerade listningen av bola-
gets aktie erhålla ett stort antal aktieägare på ett kostnads-
effektivt sätt. 

Affärsenheter
RCG delar in sin verksamhet i fem affärsenheter: Trumre-
noveringar, Entreprenader, Export, Konsulter samt Trans-
porter.

Verksamhet

Railcare Group AB

Trumrenovering Export TransporterKonsulterEntreprenader

100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100%

Railcare Group AB (publ)

Railcare Holding AB

Railcare Lining AB Railcare AB

Railcare Export AB Bantåg Nordic AB

IM Consulting Infra AB Railcare Contracting AB

Railcare Danmark A/S Eurosan Vacuum AB

I syfte att förbereda koncernen inför det omvända för-
värvet och noteringen av bolagets aktie bildades i februari 
2007 Railcare Holding AB som helägs av Railcare Group 
AB (publ) och utgör moderbolag för övriga dotterbolag i 
koncernen. Anledningen till denna bolagsbildning var att 
samla samtliga aktieägare i ett och samma moderbolag med 
helägda dotterbolag till skillnad från den tidigare ägarstruk-
turen där dotterbolagen inte var helägda.
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Trumrenoveringar

En stor del av det svenska järnvägsnätet är uppemot 100 
år. Detsamma gäller för de trummor av sten som lades 
under banvallen för att avleda vatten. På grund av dessa 
stentrummors ålder ökar problemen med igensättningar. 
Dessa igensättningar uppstår genom att fogarna i stentrum-
morna glesnar vilket medför att vatten och jord kan tränga 
in i trummorna och därigenom reducera dess dränerande 
effekt. Reparation av trummorna har tidigare skett genom
 

tätning med hjälp av betong, en metod som är besvärlig 
men inte särskilt hållbar. RCG reparerar dessa trummor 
med inpipe-metoden. Denna metod har utvecklats tillsam-
mans med Inpipe Sweden AB. Metoden innebär att det förs 
in glasfiberarmerad plast i skadade rör, när plasten är på 
plats härdas den med hjälp av ultraviolett ljus. Plasten ger 
därefter en effektiv och hållbar tätning av de glesnande fo-
garna med minimal areaförlust. Produktionsmetoden byg-
ger på att ej vara spårbunden genom att arbetet genomförs 
med hjälp av bandvagnar.

Entreprenader

RCG använder sina egenutvecklade maskiner för att utfö-
ra entreprenader på banvallar i Skandinavien. Genom att 
använda de spårbundna vakuumsugarna (RA 1 – 6) kan 
schaktning och ballastbyte genomföras utan att rälsen be-
höver lyftas. Vidare används vakuumsugarna för sanering 
av banvallen vid utsläpp av miljöfarligt avfall. Under sena-
re år har vakuumsugarna även använts för snöröjning av 
banvalllen där maskinerna sugit upp snön och omvandlat 
den till vatten. RCG rensar även banvallen från buskar och 
ogräs genom sin spårbundna vegetation och ballastuppta-
gare (VBU 200).
 
Export

En av hörnstenarna i RCG är utveckling och konstruk-
tion av maskiner specialanpassade för järnvägens krav. Ma-
skinerna utvecklades inledningsvis för att användas i den 
egna verksamheten. Sedan 2001 sker även försäljning via 
agent av dessa maskiner. Samtliga maskiner utvecklade av 
RCG har hjälpt till att effektivisera och utveckla under-
hållsarbetet av spårnätet. Detta har lett till att flera inter-
nationella aktörer visat intresse av att förvärva maskiner 
från RCG. Bolaget har sedan 2001 ett samarbetsavtal med
Disab Vacuum Technology AB som säljer de maskiner som 
utvecklas tillsammans med RCG. Fram till idag har sjutton 
maskiner sålts runt om i världen. Railcare Danmark A/S 
ingår som en del av affärsenheten Export. 

Konsulter

Under senare år har banarbete allt mer lagts ut på fristående 
entreprenörer och det ställer stora krav på utbildning i mil-
jö- och säkerhetsfrågor. RCG tillhandahåller utbildningar 
för att säkerställa att dessa fristående entreprenörer upp-
fyller de miljö- och säkerhetskrav som ställs av Banver-
ket. Utöver utbildningar anlitas även RCGs konsulter för 
granskning av tillbud och olyckor på banområdet samt för 
säkerhetsplanering inför ombyggnationer. RCGs konsul-
ter deltar även i utvecklingsprojekt, utredningar, bygg- och 
projekteringsledning.
 
Transporter

RCG förfogar även över draglok och vagnar samt trafik-
tillstånd. Bolaget utför godstransporter med hög flexibili-
tet. Tyngdpunkten ligger på virkestransporter med special-
konstruerade vagnar.

Kabelhantering i England med RA 2.
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Beskrivning av maskin 
och metod inom nischområden

Liningsystem av järnvägstrummor med Inpipe-metoden

RCG erbjuder en unik lösning för renovering av järn-
vägstrummor i storlek upp till 1,2 x 1,2 m. Bolaget arbe-
tar med ett koncept som bygger på den s k Inpipe-meto-
den. Denna metod ger stabilitet och tätning på ett snabbt 
och effektivt sätt. RCG har vidareutvecklat denna me-
tod. Detta är lösningen för de många gånger 100-åriga
trummor av sten – eller nyare trummor av betong - som 
behöver renoveras. Metoden innebär en beständig lösning 
utan direkt areaförlust och utan att behöva riva ut gammalt 
material. Ett team om fyra man från RCG klarar cirka en 
trumma per arbetsdag.

Liningen går i korthet ut på att en strumpa av glas-
fiberarmerad plast förs in i den befintliga trumman. 
Därefter blåser man upp strumpan så att den ligger väl 
an mot de befintliga trumväggarna. Med hjälp av ultra-
violett ljus härdas sedan plasten som därmed formas 
med mycket hög precision efter den ursprungliga trum-
man, oavsett om den är rund eller rektangulär. Erfaren-
heterna när det gäller hållfasthet är mycket goda och be-
räknad till cirka 60 år. Eftersom installationsutrustningen 
är av ”bandvagnstyp” kan den färdas antingen direkt på 
järnvägsspåret eller i terrängen. Därför är RCG inte bero-
ende av avstängda spår under renoveringsperioden. Tåg-
trafiken kan hålla normal hastighet under renoveringsar-
betet.

Entreprenader med Railvac

Detta nischområde innebär att RCG utför grävningsarbe-
ten med hjälp av en vakuumsug istället för på konventionellt 
sätt med en grävmaskin. En vakuumutrustning (ungefär 
som en gigantisk dammsugare) monteras på en järnvägs-
vagn med en ledad specialdesignad arbetsbom som styrs 
från en låda med joystick. Vagnen är utrustad med en con-
tainer, storlek 25-50 kubikmeter beroende på modell, för 
upptaget material. Sugkapaciteten är maximalt 40 kubik-
meter per timme och alla typer av material såsom, ballast 
(sten), lera, modd, vatten, sand och silt sugs upp av maski-
nen. Maskinen används med fördel vid läggning eller om-
placering av kabelrännor, dräneringsarbeten, ballastbyte, 
ballastrening, rengöring av kontaminerat material, snöröj-
ning, slipers och växelbyte men även vid allmän rengöring 
vid bangårdar. De senaste modellerna har egen motortral-
la för kortare transporter inom arbetsområdet.

Medarbetare
RCG är ett kunskapsföretag vilket innebär att rekrytering 
och kompetensutveckling är av stor betydelse. RCG söker 
attrahera medarbetare med spetskompetens genom att er-
bjuda en intressant arbetsmiljö innefattande stort ansvar 
och marknadsmässiga anställningsvillkor. Antalet anställ-
da i företaget var den 30 april 2007 65 personer, varav tio 
kvinnor (15 procent). Andelen anställda med utbildnings-

nivå motsvarande universitets- eller högskoleexamen eller 
högre uppgår till åtta st (12 procent). 

Produkter och tjänster under utveckling
RCGs produkt- och tjänsteutbud är under ständig utveck-
ling. Bolaget bedriver till största delen egen utveckling. 

Kundstruktur
RCG har i huvudsak fyra större kunder gentemot vilka 
de agerar som underentreprenör. Dessa är Banverket In-
dustridivisionen, Banverket Produktion, BaneDanmark,
Veda Skog AB samt Skanska AB. För närvarande härstam-
mar cirka 90 procent av bolagets omsättning från dessa 
fyra kunder. Bolaget har ett beroende av dessa fyra kun-
der. Bolaget anser dock att dess beroende av en enskild 
kund är lågt. 

Trummrenovering med Inpipe-metoden.
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Leverantörsstruktur
Merparten av den teknik avseende de tjänster och produk-
ter som RCG marknadsför är egenutvecklad. Med två leve-
rantörer finns större samarbeten, dels med Inpipe Sweden 
AB avseende material till produktionen av glasfiberväven 
som används till liningen av järnvägstrummorna, dels med 
DISAB Vacuum Technology AB när det gäller spårbund-
na vakuumaggregat. Bolaget anser att de har ett visst bero-
ende av dessa leverantörer. 

Miljöfaktorer
Omsorg om miljö och medarbetare är en integrerad del i 
RCGs verksamhet. Bolagets övertygelse är att omsorg ger 
hög kvalitet och en långsiktigt god utveckling. Det kom-
mer såväl bolaget, som dess kunder och samhället till godo. 
Hälsa, miljö och säkerhet är tre hörnpelare i omsorgen om 
medarbetare och omgivning. Ambitionen är att verka för 
att skydda medarbetare och omgivande miljö. Målsättning-
en är att kontinuerligt arbeta för att miljön ska bli opåver-
kad av verksamheten samt att alltid följa nuvarande miljö-
lagstiftning.

Alla koncernens inköp skall i möjligaste mån göras ut-
ifrån ett miljöperspektiv och RCG skall verka för effek-
tivisering av materialåtervinning. Medarbetarna, görs i 
enlighet med bolagets miljöpolicy, medvetna om hur de 
som individer kan minska företagets miljöpåverkan. Detta 
hänger intimt samman med att vara sparsam med bolagets 
resurser. Bolaget arbetar för att visa full öppenhet och är-
lighet i frågor som har med miljö att göra. RCGs bedöm-
ning är att bolaget för närvarande väl uppfyller samtliga 
ställda myndighetskrav inom miljöområdet. RCG bedriver 
ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att säkerställa att rå-
dande arbetsmiljölagstiftning efterlevs. 

Konkurrenssituation
Marknaden domineras förutom RCG av sex stora aktö-
rer; dessa är; Banverket Industridivision, Banverket Produk-
tion, Carillion Rail Sverige AB, Svensk Banproduktion AB/
Struckton Railinfra Nordic AB, Skanska AB och Balfour 
Beatty Rail AB. Baserat på årlig omsättning hamnar RCG på 
sjunde plats. Totalt omfattas branschen av cirka 50 företag 
som jobbar med järnvägsentreprenader. RCG utför konti-
nuerligt entreprenader åt samtliga de stora aktörerna varför 
dessa fungerar både som beställare och konkurrenter.

När det gäller RCGs nischprodukter Railvac och 
liningsystem med tillhörande installationsutrustningar är 
det RCGs bedömning att bolaget är marknadsledande på 
den skandinaviska marknaden. Att kunna kombinera ma-
skinbyggande med drivandet av entreprenader sätter RCG 
i en gynnsam position på den skandinaviska marknaden.
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Framtidsutsikter

Marknad
Det är RCGs bedömning att järnvägens betydelse för gods- 
och persontransporter kommer att öka såväl i Sverige som 
internationellt under de kommande åren. De främsta driv-
krafterna bakom den förväntade tillväxten är enligt RCG 
ökad miljömedvetenhet hos kunder och myndigheter samt 
den kostnadseffektivitet järnvägen erbjuder relativt andra 
transportsätt, då främst avseende godstransporter. Bola-
gets bedömningar stärks av den ökade investeringstakten 
avseende den svenska järnvägens utbyggnad och upprust-
ning som regeringen fastställt. En ökad trafikintensitet samt 
fler kilometer räls leder till ett ökat behov av underhåll samt 
ökad effektivitet vid underhållsarbetena för att minimera 
stillestånd i tågtrafiken. Inom denna del av underhållsseg-
mentet bedömer RCG att de har en ledande position på 
den skandinaviska järnvägsmarknaden. Vidare bedöms det 
av RCG att de ökade effektivitetskraven kommer att leda 
till en ökad efterfrågan på bolagets maskiner på den inter-
nationella järnvägsmarknaden.

Banverkets fastställda investeringar avseende järnvägs-
nätets utbyggnad kommer enligt bolaget även öka behovet 
av kvalificerade konsulter under de kommande åren. Där-
utöver planerar Banverket att införa ett nytt säkerhetssys-
tem. Detta kommer enligt Banverket kräva utbildning av 
cirka 10.000 personer. RCG bedömer att deras egna kon-
sulter kommer att få utföra delar av denna utbildningsin-
sats.  

Under de senaste två åren har RCG märkt ett ändrat 
beteende från skogsbolagen avseende val av transportsätt 
för timmer. Tidigare har merparten av timret transporte-
rats på lastbil vilket medfört att det krävts korta avstånd 
mellan fångstområde och sågverk för att uppnå lönsamhet. 
Nu använder skogsbolagen järnväg i allt högre utsträck-
ning för transport av timmer. Detta innebär att avståndet 
mellan fångstområde och sågverk har kunnat ökas till följd 
av att kostnaden för långa transporter på järnväg är väsent-
ligt lägre än på lastbil. 

RCG använder idag vagnar specialkonstruerade för tim-
mertransporter. Bolaget är ensamma om att använda denna 
typ av vagnar i Sverige. Efterfrågan på timmertransporter 
på järnväg har varit mycket god under de senaste två åren. 
RCGs förväntning är att efterfrågan på timmertransporter 
på järnväg kommer att öka ytterligare under de kommande 
åren. Bolaget bedömer vidare sina möjligheter till tillväxt 
inom detta marknadssegment som goda.  

Produkt- och tjänsteutveckling
Genom att RCG till stor del baserar verksamheten på att le-
verera tjänster med högt teknikinnehåll följer bolaget nog-
grant utvecklingen av ny teknik. Att kunna konvertera ny 
samt befintlig teknik till att passa järnvägsmarknadens be-
hov är enligt bolaget en av de viktigaste ingredienserna för 
ökad tillväxt och lönsamhet. Teknikutveckling och intro-
duktioner av ny teknik, bedöms av RCG vara en stor driv-
kraft i den fortsatta utvecklingen av hela branschen. 

Omsättning och resultat
Styrelsen i RCG har satt upp ett finansiellt mål att koncer-
nen inom en treårsperiod skall ha en årsomsättning uppgå-
ende till MSEK 200. Vinstmarginalen före skatt skall uppgå 
till 8 procent över en konjunkturcykel. Ökningen i omsätt-
ning skall ske genom såväl organisk tillväxt som via för-
värv.

Snabb expansion också en utmaning
En snabb expansion och ökad tillväxt ställer stora krav på 
bolagets ledning och övriga organisation och kan dessut-
om vara kapitalkrävande. Det finns dock ingen försäkran 
för att bolaget kommer att lyckas med sina fastlagda pla-
ner. RCGs styrelse uppmanar läsarna av detta prospekt att 
ta del av de risker som beskrivs under rubriken ”Riskfak-
torer” på sid 12.
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Utvald fi nansiell information

Förtydliganden till den finansiella informationen
Mot bakgrund av att moderbolaget i koncernen, Railcare 
Group AB (publ), bildades i maj 2007 finns ingen historisk 
finansiell information att tillgå för detta bolag. 

Fullständiga årsredovisningar avseende Railcare AB 
2004/2005 och 2005/2006 samt avseende Railcare Gro-
up AB 2006/2007 införlivas genom hänvisning till detta 
prospekt. För att validera siffrorna i den upprättade pro-
formaredovisning avseende Railcare Group AB för räken-
skapsåret 2006/2007 som redovisas under utvald finan-
siell information har även fullständiga årsredovisningar för 
samtliga i koncernen ingående dotterbolag införlivats till 
detta prospekt genom hänvisning. Vänligen se under rub-
riken ”Dokument som detta prospekt hänvisar till” på sid 
19 för fullständig information. Dessa dokument kan lad-
das ner från bolagets hemsida www.railcare.se, alternativt 
rekvireras från bolagets huvudkontor på telefonnummer 
0910-43 88 00. Originalen avseende dessa rapporter finns 
tillgängliga för inspektion på bolagets huvudkontor med 
adress Näsuddsvägen 10, SE-932 21 Skelleftehamn. 

För att läsaren av detta prospekt skall erhålla en kor-
rekt bild av koncernens historiska räkenskaper skall följan-
de uppmärksammas.

Två nya moderbolag har bildats under 2007

För att kunna genomföra det omvända förvärvet som be-
skrivs på sid 21 bildades det nya moderbolaget Railcare 
Group AB (publ) i maj 2007. Syftet med det omvända för-
värvet var att inför den planerade noteringen av bolagets 
aktie erhålla ett stort antal aktieägare på ett kostnadseffek-
tivt sätt. 

I syfte att förbereda koncernen inför det omvända för-
värvet och noteringen av bolagets aktie bildades i februa-
ri 2007 Railcare Group AB som helägs av Railcare Group 
AB (publ) och utgör moderbolag för övriga dotterbolag 
i koncernen. Anledningen till denna bolagsbildning var 
att samla samtliga aktieägare i ett och samma moderbolag 
med helägda dotterbolag till skillnad från den tidigare ägar-
strukturen där dotterbolagen inte var helägda.

Railcare Group AB och dess dotterbolag benämns i 
detta prospekt ”Gamla Railcare”. Vänligen se även bilden 
över legal struktur på sid 29. De tre kolumnerna i presen-
terade räkenskaper på sidorna 35 – 40 avser följande;

Kolumn 1

Avser Gamla Railcare-koncernen med Railcare Group AB 
som moderbolag. I syfte att ge läsaren av detta prospekt 
en korrekt bild av bolagets resultat och ställning avseen-
de Gamla Railcare för räkenskapsåret 2006/2007 samt att 
ge läsaren av prospektet en möjlighet att utföra en jämfö-
rande analys med tidigare räkenskapsår, har koncernredo-
visning upprättats för hela räkenskapsåret 2006/2007 som 
om samtliga dotterbolag varit helägda under hela räken-
skapsåret (i den upprättade årsredovisningen 2006/2007 
för Gamla Railcare har konsolidering endast skett för pe-
rioden mars – april 2007 eftersom Gamla Railcare bilda-
des i februari 2007). 

Ökningen av nettoomsättningen mellan 2005/2006 
och 2006/2007 beror på att samtliga i koncernen ingående 
bolag konsoliderats till 100 procent under räkenskapsår-
et 2006/2007. Under tidigare räkenskapsår konsoliderades 
vissa av bolagen som intressebolag med kapitalandelsme-
toden. För ytterligare information om upprättandet av pro-
forma resultat- och balansräkning avseende Gamla Railca-
re samt effekterna för RCG avseende apportemissionen 
och den i detta prospekt beskrivna emissionen hänvisas till 
avsnittet ”Proformaredovisning” på sid 42 – 48.

Kolumn 2 och 3 

Avser koncernen där Railcare AB var moderbolag.

Redovisningsprinciper
Räkenskaperna avseende räkenskapsåren 2004/2005, 
2005/2006 samt det enligt ovan beskrivna justerade räken-
skapsåret 2006/2007, är upprättade i enlighet med årsre-
dovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. 
Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med Redo-
visningsrådets rekommendation RR 1:00.
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Resultaträkningar
 Proforma

 Railcare Group AB Railcare AB Railcare AB

(KSEK koncern) 2006/2007 2005/2006 2004/2005

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 86.041 60.881 62.138 

Övriga rörelseintäkter 1.944 1.456 1.294 

Summa Rörelsens intäkter 87.985 62.337 63.432  

Rörelsens kostnader 

Råvaror och förnödenheter -14.457 -14.507 -13.156 

Övriga externa kostnader -29.821 -17.681 -18.735 

Personalkostnader -34.665 -20.596 -18.712 

Avskrivningar enligt plan -2.568 -4.215 -4.025 

Summa Rörelsens kostnader -81.511 -56.999 -54.628 

RÖRELSERESULTAT 6.474 5.338 8.804  

Resultat från finansiella poster  

Ränteintäkter och liknande resultatposter 801 700 339 

Räntekostnader och liknande resultatposter -1.529 -776 -729 

Resultat från finansiella poster -728 -76 -390 

RESULTAT FÖRE SKATT 5.746 5.262 8.414  

Upplösning förvärvad negativ goodwill 13.827 - - 

Skatt på årets resultat -741 -1.589 -1.589 

Uppskjuten skatt -948 -45 -840 

Minoritetens andel i årets resultat - 185 -251 

ÅRETS RESULTAT 17.885 3.813 5.734 
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Kommentarer till resultaträkningarna

Intäkter

Under 2006/2007 uppgick intäkterna till KSEK 87.985. 
Intäkterna fördelade sig mellan affärsenheterna enligt föl-
jande, Entreprenader KSEK 44.283 (50 procent), Trumre-
noveringar KSEK 22.612 (26 procent), Konsulter KSEK 
15.257 (17 procent) samt Transporter KSEK 5.833 (7 
procent). Denna fördelning av intäkterna var i huvud-
sak representativ även för räkenskapsåren 2005/2006 och 
2004/2005. Den dominerande andelen av bolagets försälj-
ning härrör sig från den svenska marknaden.

Rörelsens kostnader

Av de totala rörelsekostnaderna 2006/2007 utgjordes mer-
parten av personalkostnader, övriga externa kostnader samt 
kostnader för råvaror och förnödenheter. Övriga externa 
kostnader utgjordes huvudsakligen av kostnader för under-
entreprenörer, inhyrd personal, lokalhyror och resor. Kost-
nader för råvaror och förnödenheter utgjordes huvudsak-
ligen av materialkostnader till trumrenoveringarna. Under 
2006/2007 utgjorde personalkostnaderna 42,5 procent 
av de totala rörelsekostnaderna och övriga externa kost-
nader samt kostnader för råvaror och förnödenheter ut-
gjorde 36,6- respektive 17,7 procent. Resterande 3,2 pro-
cent utgjordes av avskrivningar på maskiner och inventarier. 
Denna fördelning av kostnaderna var i huvudsak represen-
tativ även för räkenskapsåren 2005/2006 och 2004/2005.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för 2006/2007 uppgår till KSEK 6.474. I 
detta resultat ingår reservering om KSEK -1.700 för befa-
rade kundförluster i det tidigare delägda bolaget BaneSer-
vice Danmark A/S som är satt i likvidition.  

Finansiella poster

Finansnettot som under 2006/2007 uppgick till KSEK -728 
utgordes av ränteintäkter på banktillgodohavanden uppgå-
ende till KSEK 801 samt av räntekostnader på skuld till kre-
ditinstitut uppgående till KSEK -1.529.

Skatt

Under 2006/2007 uppgick skatt på årets resultat till KSEK 
-1.689 varav KSEK -741 avsåg skatt på taxerat resultat och 
KSEK -948 avsåg uppskjuten skatt.

Resultat

Årets resultat uppgick för 2006/2007 till KSEK 17.885. 
Den stora ökningen jämfört med tidigae räkenskapsår be-
ror på en upplösning av förvärvad negativ goodwill uppgå-
ende till KSEK 13.827. Den negativa goodwillen har upp-
kommit i samband med omstruktureringen av koncernen 
då Railcare Group AB (Gamla Railcare) förvärvade samt-
liga andelar i Railcare AB och dess dotter- samt intresse-
bolag. Det bokförda värdet på andelarna i Gamla Railcare 
avseende dessa bolag understeg det samlade justerade egna 
kapitalet i de förvärvade bolagen med KSEK 13.827. Den 
negativa goodwillen har eliminerats från fritt eget kapital i 
samband med konsolideringen av dotterbolagen och åter-
förts som en disposition i koncernresultaträkningen i en-
lighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00. 
Denna post är av engångskaraktär. 
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Balansräkningar
 Proforma    

 Railcare Group AB Railcare AB Railcare AB

 30 april 30 april 30 april

(KSEK koncern) 2007 2006 2005

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstilgångar

Byggnader och mark 687 727 767 

Inventarier, verktyg och installationer 30.377 24.984 19.157 

Pågående tillverkning arbetsmaskiner 5.819 3.241 7.976 

 36.883 28.952 27.900  

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag - 2.485 585 

 - 2.485 585 

Summa Anläggningstillgångar 36.883 31.437 28.485  

Omsättningstillgångar

Varulager, förnödenheter m m 

Råvaror och förnödenheter 1.870 1.081 865 

Pågående arbete för annans räkning 5.510 - - 

 7.380 1.081 865  

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 14.353 12.872 10.865 

Aktuella skattefordringar 590 203 970 

Fordringar hos intresseföretag 1.268 2.800 200 

Övriga fordringar 864 1.283 2.143 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2.514 2.105 1.730 

 19.589 19.263 15.908  

    

Kassa och bank 7.456 15 5 

Summa Omsättningstillgångar 34.425 20.360 16.778 

SUMMA TILLGÅNGAR 71.308 51.797 45.263  
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Balansräkningar fortsättning
 Proforma  

 Railcare Group AB Railcare AB Railcare AB

 30 april 30 april 30 april

(KSEK Koncern) 2007 2006 2005

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 10.000 5.000 5.000 

Bundna reserver - 10.700 8.962 

 10.000 15.700 13.962 

Fritt eget kapital

Fria reserver 705 2.893 121 

Årets resultat 17.885 3.813 5.734 

 18.590 6.706 5.855 

Summa Eget kapital 28.590 22.406 19.817 

Skulder

Minoritetsintresse

Minoritetsintresse - 991 1.177 

 - 991 1.177 

Avsättningar

Avsättningar för uppskjuten skatt 5.363 4.185 4.140 

 5.363 4.185 4.140 

Långfristiga skulder

Checkräkningskredit 11.184 8.808 9.896

Skulder till kreditinstitut 9.104 

 20.288 8.808 9.896 

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder - - - 

Leverantörsskulder 5.769 6.422 3.118 

Skulder till intresseföretag - 900 900 

Aktuella skatteskulder 319 434 497 

Övriga skulder 3.583 3.336 1.328 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7.396 4.314 4.389 

Summa kortfristiga skulder 17.067 15.406 10.232 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 71.308 51.797 45.263 

Ställda säkerheter 13.600 11.100 22.622 
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Kommentarer till balansräkningarna

Anläggningstillgångar

Vid utgången av räkenskapsåret 2006/2007 uppgick an-
läggningstillgångarna till MSEK 36,9. Den dominerande 
delen av dessa utgjordes av arbetsmaskiner som utgjorde 
76,2 procent av de totala anläggningstillgångarna. Pågåen-
de tillverkning av arbetsmaskiner utgjorde 15,7 procent av 
de totala anläggningstillgångarna. Resterande 8,1 procent 
utgjordes av inventarier och markanläggningar.  

Omsättningstillgångar

Vid utgången av räkenskapsåret 2006/2007 bestod omsätt-
ningstillgångarna till största delen av kortfristiga fordringar 
där kundfordringarna utgjorde den största posten. De kort-
fristiga fordringarna utgjorde vid utgången av räkenskaps-
året 2006/2007 56,9 procent av de totala omsättningstill-
gångarna. 21,7 procent utgjordes av kassa och bank och 
21,4 procent av varulager och pågående arbeten.

Eget kapital

Vid utgången av räkenskapsåret 2006/2007 uppgick det 
egna kapitalet till MSEK 28,6 varav MSEK 10,0 utgjor-
des utav av aktiekapital och resterande MSEK 18,6 av fritt 
eget kapital.

Långfristiga skulder

Vid utgången av räkenskapsåret 2006/2007 uppgick de 
långfristiga skulderna till MSEK 20,3 vilket motsvarade 
47,5 procent av de totala skulderna. De långfristiga skulder-
na utgjordes av checkräkningskredit uppgående till MSEK 
11,2 och skuld till kreditinstitut uppgående till MSEK 9,1. 
Anledningen till den stora ökningen av de långfristiga skul-
derna under 2006/2007 jämfört med tidigare räkenskaps-
år var att ett nytt lån om cirka MSEK 9,1 upptogs samt ett 
ökat nyttjande av checkräkningskrediten uppgående till cir-
ka MSEK 1,4.

Kortfristiga skulder

Den största posten av de kortfristiga skulderna utgjordes 
vid utgången av räkenskapsåret 2006/2007 av upplupna 
kostnader och förutbetalda intäkter som utgjorde 17,3 pro-
cent av de totala skulderna. Leverantörsskulderna utgjorde 
13,5 procent av de totala skulderna. Resterande kortfristiga 
skulder stod för 9,1 procent av de totala skulderna.

Kommentarer till balansräkningar avseende 

räkenskapsåren 2004/2005 samt 2005/2006

Med undantag av förändringen avseende de långfristiga 

skulderna är fördelningen av tillgångs- och skuldmassa 
som beskrivits ovan avseende räkenskapsåret 2006/2007 
även representativ för räkenskapsåren 2005/2006 och 
2004/2005. 

Genomförda, pågående och framtida investeringar

Under räkenskapsåret 2004/2005 uppgick de totala inves-
teringarna till MSEK 1,1 varav MSEK 0,9 avsåg investe-
ringar i inventarier, verktyg och installationer och MSEK 
0,2 avsåg investeringar i markanläggningar. Under räken-
skapsåret 2005/2006 uppgick de totala investeringarna till 
MSEK 11,9. Varav MSEK 10,0 avsåg investeringar i inven-
tarier, verktyg och installationer och MSEK 1.9 avsåg in-
vesteringar i andelar i intresseföretag. Under räkenskapsår-
et 2006/2007 har det ej skett några investeringar. Bolaget 
planerar att inom den kommande treårsperioden investera 
cirka MSEK 15 i förvärv av bolag för att kunna uppnå den 
omsättningsökning som beskrivs i detta prospekt. Till detta 
kommer planerade reinvesteringar i maskinparken om cirka 
MSEK 1,5. Övriga investeringar framgår av sammanställ-
ningen över kapitalanvändning på sid 18.

Finansieringsstruktur, finansiella resurser och lånebehov

Enligt koncernens balansräkning per den 30 april 2007 hade 
bolaget ett eget kapital om MSEK 28,6 samt MSEK 37,4 i 
totala skulder varav den största posten om MSEK 11,2 ut-
gjordes av checkräkningskredit. Kvarvarande disponibelt 
utrymme på checkräkningskrediten uppgick till KSEK 800. 
Per den 30 april 2007 hade bolaget likvida medel om MSEK 
7,5. Bolagets befintliga rörelsekapital, oberoende av om den 
i detta prospekt presenterade emission fulltecknas eller ge-
nomförs, bedöms vara tillräckligt för de kommande tolv 
månaderna. 

Sponsring

Bolaget sponsrar en lokal idrottsförening med KSEK 100 
per år.

Senast viktiga tendenser

Vad gäller de senast viktiga tendenserna avseende försälj-
ning under 2007 fram till datumet för detta prospekts in-
lämnande till Finansinspektionen (den 20 juli 2007), följer 
bolagets verksamhet fastlagd budget. Under samma peri-
od har kostnader för inköp och produktion liksom försälj-
ningspriser legat på oförändrad nivå eller i vissa fall, svagt 
stigande i nivå med inflationsutvecklingen. Bolagets styrel-
se känner ej till några osäkerhetsfaktorer, fordringar, krav, 
åtaganden eller andra händelser som kan få väsentlig inver-
kan på bolagets affärsinriktning.
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Väsentliga förändringar i finansiell 

ställning och/eller ställning på marknaden

Sedan offentliggörandet av årsredovisningen för räken-
skapsåret 2006/2007 och fram till datumet för detta pro-
spekts inlämnande till Finansinspektionen (den 20 juli 
2007) har inga väsentliga förändringar inträffat vad gäller 
koncernens finansiella ställning eller ställning på markna-
den förutom det som återspeglas i bolagets proforma ba-
lansräkning på sid 42 - 48.

Kassaflödesanalyser

Koncernens negativa kassaflöde avseende räkenskapsår-
et 2004/2005 uppstod huvudsakligen till följd av hög ka-
pitalbindning i pågående arbeten. Den huvudsakliga för-
klaringen till det svaga kassaflödet under räkenskapsåret 
2005/2006 var höga investeringar i materiella och finan-
siella anläggningstillgångar. De främsta orsakerna till det 
positiva kassaflödet under räkenskapsåret 2006/2007 var 
uteblivna investeringar i materiella och finansiella anlägg-
ningstillgångar samt ökad upplåning. 

Kassaflödesanalys
 Proforma                          

 Railcare Group AB Railcare AB Railcare AB

(KSEK koncern) 2006/2007 2005/2006 2004/2005

Den löpande verksamheten

Resultat före finansiella poster 817 5.338 8.805 

Avskrivningar 627 4.215 4.024

Övriga ej likviditetspåverkande poster - - -

Erlagd ränta -332 -776 -729

Erhållen ränta 126 700 340

Betald/erhållen inkomstskatt -430 -1.797 -1.046 

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändringar av rörelsekapital  808 7.680 11.394  

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet 

Ökning/minskning kundfordringar 4.117 -2.008 2.099 

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar -4.355 -1.348 400 

Ökning/minskning leverantörsskulder 654 3.304 -5.235 

Öklning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder 2.314 1.870 -3.297 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 3.538 9.498 5.361  

Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella och 

finansiella anläggningstillgångar - -11.909 -1.503

Förändring av pågående arbeten -2.578 4.734 -5.684

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2.578 -7.175 -7.187  

Finansieringsverksamheten 

Betald utdelning -5.000 -1.224 -816

Förändring av upplåning 11.481    -1.088 535 

Kassflöde från finansieringsverksamheten  6.481          -2.312                     -281

Årets kassaflöde        7.441                11                  -2.107

Likvida medel vid årets början 15                  5                   2.112

Likvida medel vid årets slut   7.456                16                          5
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Nyckeltal och data per aktie  
     Proforma

 Railcare Holding AB Railcare AB Railcare AB

 2006/2007 2005/2006 2004/2005 

Omsättningstillväxt (%) 41,1 -1,7 -7,2 

Rörelsemarginal (%) 5,9 8,6 13,9 

Vinstmarginal (%) 20,3 6,1 9,0 

Räntabilitet på eget kapital (%) 17,5 4,5 8,2 

Eget kapital (KSEK) 28.590 22.406 19.817 

Operativt kapital (KSEK) 61.698 32.221 30.895 

Sysselsatt kapital (KSEK) 54.242 32.205 30.890 

Räntebärande nettoskuld (KSEK) 20.288 8.807 9.896 

Ränteteckningsgrad (ggr) 5 8 8 

Soliditet (%) 40,1 43,3 43,8 

Skuldsättningsgrad (%) 71,0 39,0 50,0 

Andel räntebärande skulder (%) 54,0 45,0 39,0 

Kassaflöde före investeringar (KSEK) 2.011 13.920 6.831 

Kassaflöde efter investeringar (KSEK) 1.210 5.603 4.972

Likvida medel (KSEK) 7.456 15 5 

Antal anställda 65 36 35 

Antal aktier (tusental) 100 100 100 

Resultat per aktie (SEK) 123 38 57 

Utdelning per aktie (SEK) 20 50 12 

Eget kapital per aktie (SEK) 286 224 198 

Definition av nyckeltal

Omsättningstillväxt Ökning av intäkterna i procent av föregående års intäkter
Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av omsättningen
Vinstmarginal Periodens resultat i procent av omsättningen
Räntabilitet på eget kapital Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital
Eget kapital Eget kapital vid periodens slut
Operativt kapital Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder, inklusive latent skatt, 
 plus kassa och bank
Sysselsatt kapital Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder inklusive latent skatt
Räntebärande nettoskuld Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus finansiella tillgångar inklusive 
 likvida medel
Ränteteckningsgrad Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader
Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen
Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder dividerat med eget kapital
Andel räntebärande skulder Räntebärande skulder inklusive skulder för finansiella leasingtillgångar dividerat 
 med totala skulder
Kassaflöde före investeringar resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflödet minus 
 förändring av rörelsekapital
Kassaflöde efter investeringar Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflödet minus 
 förändring av rörelsekapital och investeringar
Likvida medel Banktillgodohavanden och kassa
Antalet anställda Medelantalet anställda under perioden
Antal aktier Antal utestående aktier vid periodens slut
Resultat per aktie  Resultat efter skatt i relation till genomsnittligt antal aktier
Utdelning per aktie Faktisk utdelning dividerat med antal aktier vid årets slut
Eget kapital per aktie Eget kapital dividerat med antal aktier vid årets slut
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Proformaredovisning

Avsnittet ”Proformaredovisning” består av två uppsätt-
ningar proforma resultat- och balansräkningar. Dels avse-
ende Railcare Group AB (Gamla Railcare) samt avseende 
Railcare Group AB (publ). Det skall i detta sammanhang 
påpekas att en proformaredovisning endast har till syfte att 
informera och belysa fakta, samt att en proformaredovis-
ning till sin natur är avsedd att beskriva en hypotetisk situ-
ation och således inte tjänar till att beskriva bolagets faktis-
ka finansiella ställning eller resultat.

Proforma resultat- och 
balansräkningar Gamla Railcare
Nedanstående proformaredovisning visar i kolumn I re-
sultat- och balansräkning för Railcare Group AB (Gamla 

Railcare) enligt offentliggjord årsredovisning per 2007-04-
30. Då bolaget bildades under februari 2007 har konsoli-
dering endast skett för perioden 2007-03-01 – 2007-04-30. 
I syfte att ge läsaren av detta prospekt en korrekt bild av 
bolagets resultat och ställning avseende Gamla Railcare för 
räkenskapsåret 2006/2007 har koncernredovisning upprät-
tats för hela räkenskapsåret 2006/2007 som om samtliga 
dotterbolag varit helägda under hela året. Denna proforma-
redovisning har använts under utvald finansiell information 
på sid 34 – 41. För att åskådliggöra hur denna proforma re-
sultat- och balansräkning upprättats visas i kolumn II samt-
liga proformajusteringar för de tio månader som ej konso-
liderats i offentliggjord årsredovisning. Kolumn III visar 
Gamla Railcare efter proformajusteringarna. 

Proforma resultaträkning
 Kolumn I Kolumn II Kolumn III
      Proforma  
 Gamla Railcare 2 mån Proforma- Gamla Railcare
(KSEK koncern) 2006/2007 justeringar  12 mån 2006/2007

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 12.508 73.533 86.041

Övriga rörelseintäkter 1.441 503 1.944

Summa Rörelsens intäkter 13.949  87.985

Rörelsens kostnader 

Råvaror och förnödenheter -2.590 -11.867 -14.457

Övriga externa kostnader -4.244 -25.577 -29.821

Personalkostnader -5.671 -28.994 -34.665

Avskrivningar enligt plan -627 -1.941 -2.568

Summa Rörelsens kostnader -13.132  -81.511

RÖRELSERESULTAT 817  6.474

Resultat från finansiella poster 

Resultat från andelar i intresseföretag -1.900 1.900 -

Ränteintäkter och liknande resultatposter 126 675 801 

Räntekostnader och liknande resultatposter -332 -1.197 -1.529

Resultat från finansiella poster -2.106  -728

RESULTAT FÖRE SKATT -1.289 - 5.746 

Upplösning förvärvad negativ goodwill 13.827 - 13.827

Skatt på årets resultat -741 - -741

Uppskjuten skatt 490 -1.438 -948

ÅRETS RESULTAT    12.288      -                              17.885
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Kommentarer till proforma resultaträkning
Ökningen i intäkter och kostnader baseras på uppgifter från 
respektive dotterbolags årsredovisningar rensat för koncer-
ninterna transaktioner. Proformajusteringarna avser perio-
den 2006-05-01 – 2007-02-28. Proformajustering avseen-
de resultat från andelar i intresseföretag avser uppskrivning 
av aktieinnehavet i dotterbolaget Railcare AB. Proforma-
justering avseende uppskjuten skatt avser återföring av un-
der året gjorda avsättningar till obeskattade reserver i dot-
terbolagen.

Proforma balansräkning
 Kolumn I Kolumn II Kolumn III
   Proforma
 Gamla Railcare 2-mån  Gamla Railcare
 30 april Proforma-  12-mån 30 april
(KSEK koncern) 2007 justeringar 2007

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstilgångar

Byggnader och mark 687  687

Inventarier, verktyg och installationer 30.377  30.377

Pågående tillverkning arbetsmaskiner 5.819  5.819 

 36.883  36.883

Summa Anläggningstillgångar 36.883  36.883

Omsättningstillgångar

Varulager, förnödenheter m m 

Råvaror och förnödenheter 1.870  1.870

Pågående arbete för annans räkning 5.510  5.510

 7.380  7.380

 

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 8.756 5.597 14.353

Aktuella skattefordringar 590  590

Fordringar hos intresseföretag 1.268  1.268

Övriga fordringar 864  864

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2.514  2.514

 13.991  19.589  

   

Kassa och bank 7.456  7.456

Summa Omsättningstillgångar 28.827  34.425

SUMMA TILLGÅNGAR 65.710  71.308
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Proforma balansräkning fortsättning
 Kolumn I Kolumn II Kolumn III
   Proforma
 Gamla Railcare 2-mån  Gamla Railcare
 30 april Proforma-  12-mån 30 april
(KSEK koncern) 2007 justeringar 2007

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 10.000  10.000

Bundna reserver -   

 10.000  10.000

Fritt eget kapital

Fria reserver 705  705

Årets resultat 12.288 5.597 17.885

 12.993  18.590 

Summa Eget kapital 22.993  28.590

Avsättningar

Avsättningar för uppskjuten skatt 5.363  5.363

 5.363  5.363

Långfristiga skulder

Checkräkningskredit 11.184  11.184

Skuldler till kreditinstitut 9.104  9.104

 20.288  20.288

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 5.769  5.769

Aktuella skatteskulder 319  319

Övriga skulder 3.582  3.583

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7.396  7.396

Summa kortfristiga skulder 17.067  17.067

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 65.710  71.308

Ställda säkerheter 13.600  13.600

Ansvarsförbindelser 2.816  2.816

Kommentarer till proformabalansräkning
Proformajustering avseende kundfordringar och årets re-
sultat speglar förändringen i koncernens resultat för peri-
oden.



45

Proforma resultaträkning
 Kolumn I Kolumn II Kolumn III
   Proforma Railcare 
 Gamla Railcare  Proforma- Group AB (publ)
(KSEK koncern) 2006/2007 justeringar 2006/2007

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 86.041 - 86.041
Övriga rörelseintäkter 1.944 - 1.944

Summa Rörelsens intäkter 87.985 - 87.985

Rörelsens kostnader 
Råvaror och förnödenheter -14.457 - -14.457
Övriga externa kostnader -29.821 - -29.821
Personalkostnader -34.665 - -34.665
Avskrivningar enligt plan -2.568 - -2.568
Övriga rörelsekostnader - - -

Summa Rörelsens kostnader -81.511 - -81.511

RÖRELSERESULTAT 6.474 - 6.474

Resultat från finansiella poster 
Ränteintäkter och liknande resultatposter 801 - 801 
Räntekostnader och liknande resultatposter -1.529 - -1.529

Resultat från finansiella poster -728 - -728

RESULTAT FÖRE SKATT 5.746 - 5.746 

Upplösning förvärvad negativ goodwill 13.827 - 13.827
Skatt på årets resultat -741 - -741
Uppskjuten skatt -948 - -948
Minoritetens andel i årets resultat - - -
ÅRETS RESULTAT   17.885            -              17.885

Kommentarer till proforma resultaträkning
Apportemissionen och det omvända förvärvet samt den 
i detta prospekt beskrivna emissionen har inte föranlett 

några proformajusteringar i resultaträkningen. Emissions- 
och noteringskostnader har justerats mot fritt eget kapital.

Proforma resultat- och balansräkningar 
Railcare Group AB (publ)
Nedanstående proformaredovisning visar i kolumn I resul-
tat- och balansräkning för Gamla Railcare som om samtliga 
bolag varit helägda under hela räkenskapsåret 2006/2007. 
I kolumn II visas effekterna av apportemissionen och det 
omvända förvärvet samt den i detta prospekt beskrivna 
emissionen som om denna fulltecknats. Kolumn III visar 
RCG efter proformajusteringarna.
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Proforma balansräkning
 Kolumn I Kolumn II Kolumn III

   Proforma Railcare

 Gamla Railcare  Group AB (publ) 

 30 april Proforma- 30 april

(KSEK koncern) 2007 justeringar 2007

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstilgångar

Byggnader och mark 687  687

Maskiner och andra tekniska anläggningar 5.227  5.227

Inventarier, verktyg och installationer 25.150  25.150

Pågående tillverkning arbetsmaskiner 5.819  5.819 

Summa Anläggningstillgångar 36.883  36.883

Omsättningstillgångar

Varulager, förnödenheter m m 

Råvaror och förnödenheter 1.870  1.870

Pågående arbete för annans räkning 5.510  5.510

 7.380  7.380

 

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 14.353  14.353

Aktuella skattefordringar 590  590

Fordringar hos intresseföretag 1.268  1.268

Övriga fordringar 864  864

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2.514  2.514

 19.589  19.589 

 

Kassa och bank 7.456 21.021 28.477

Summa Omsättningstillgångar 34.425  55.446

SUMMA TILLGÅNGAR 71.308  92.329
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Proforma balansräkning fortsättning
 Kolumn I Kolumn II Kolumn III

   Proforma Railcare

 Gamla Railcare  Group AB (publ)

 30 april Proforma- 30 april

(KSEK koncern) 2007 justeringar 2007

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 10.000 -2.225 7.775

Bundna reserver - 4.046 4.046

 10.000  11.821

Fritt eget kapital

Fria reserver 705 19.200 19.905

Årets resultat 17.885  17.885

 18.590  37.790 

Summa Eget kapital 28.590  49.611

Skulder 

Avsättningar

Avsättningar för uppskjuten skatt 5.363  5.363

 5.363  5.363

Långfristiga skulder

Checkräkningskredit 11.184  11.184

Skuldler till kreditinstitut 9.104  9.104

 20.289  20.289

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 5.769  5.769

Aktuella skatteskulder 319  319

Övriga skulder 3.582  3.582

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7.396  7.396

Summa kortfristiga skulder 17.066  17.066

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 71.308  92.329

Ställda säkerheter 13.600  13.600

Ansvarsförbindelser 2.816  2.816
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Kommentarer till proforma balansräkning
Proformajustering uppgående till KSEK 21.021 avseende 
kassa och bank utgörs av KSEK 121 som avser betalning 
av ursprungligt aktiekapital vid bildandet av Railcare Gro-
up AB (publ) (RCG). Resterande KSEK 20.900 avser emis-
sionslikvid vid fulltecknad emission uppgående till KSEK 
22.100 med avdrag för emissions- och noteringskostnader 
uppgående till KSEK -1.200.

Proformajustering avseende aktiekapitalet har skett 
med KSEK -2.225 för att aktiekapitalet skall överensstäm-
ma med aktiekapitalet i RCG som är moderbolag i kon-
cernen. 

Proformajustering mot bundna reserver har skett upp-
gående till KSEK 4.046. Vid bildandet av bolaget var ak-
tiekapitalet KSEK 121 därefter ökades aktiekapitalet via en 
apportemission uppgående till KSEK 5.953 samt via den 
i detta prospekt beskrivna emissionen med KSEK 1.700. 
Då apportemissionen har använts för att förvärva Gam-
la Railcare (se även avsnittet ”Information om nyligen ge-
nomfört s k omvänt förvärv” på sid 21). uppgick det bok-
förda värdet avseende aktierna i Gamla Railcare i RCGs 
balansräkning till KSEK 5.953. Detta belopp har elimine-
rats mot aktiekapitalet vid konsolideringen. Kvarvarande 
aktiekapital innan justeringar uppgick till KSEK 11.821. 
Proformajusteringen mot bundna reserver utgör mellan-
skillnaden mellan KSEK 11.821 och aktiekapitalet i RCG 
uppgående till KSEK 7.775.

Proformajustering avseende fritt eget kapital uppgåen-
de till KSEK 19.200 utgörs av emissionslikvid vid fullteck-
nad emission uppgående till KSEK 22.100 med avdrag för 
emissions- och noteringskostnader uppgående till KSEK -
1.200 samt med avdrag uppgående till KSEK -1.700 vilket 
motsvarar den del av emissionslikviden som influtit som 
aktiekapital.  

Samtliga proformajusteringar förväntas ha en beståen-
de effekt på koncernen.
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Övrig fi nansiell information

Finansiella mål 
RCG är till viss del finansierat med lånat kapital. Solidite-
ten har de tre senaste räkenskapsåren varierat mellan 43 
och 35 procent. Bolaget har formulerat sina finansiella mål 
enligt nedan:

■ Den organiska omsättningstillväxten skall uppgå 
 till minst 10 procent per år.
■ Vinstmarginalen före skatt skall uppgå till minst 
 8 procent.
■ Soliditeten skall uppgå till minst 35 procent.
■ Skuldsättningsgraden skall uppgå till minst 
 35 procent av omsättningen.

Utdelningspolitik 
Det är styrelsens uppfattning att storleken på framtida ut-
delningar som eventuellt kommer att föreslås årsstämma 
bör fastställas utifrån RCGs långsiktiga tillväxt- och resul-
tatutveckling, kapitalstruktur samt kapitalbehov för fortsatt 
expansion med hänsyn tagen till finansiella mål. För räken-
skapsåret 2007/2008 avser styrelsen inte att föreslå årsstäm-
man någon utdelning.

Finanspolicy 
Styrelsen i RCG har fastställt en finanspolicy. Denna ska 
tillse att koncernens finansiella verksamheter överensstäm-
mer med dess övergripande finansiella mål. Den ska vida-
re definiera vilka finansiella risker bolaget eventuellt ska ta 
och hur dessa ska begränsas. Enligt finanspolicyn ska bola-
get ha en likviditetsreserv uppgående till minst 50 procent 
av den beräknade månatliga kapitalåtgången i koncernen. 
Denna ska bestå av likvida medel, statsskuldväxlar eller an-
dra likvärdigt omsättningsbara instrument. 

Skattesituation 
På grund av de svårigheter som är förknippade med att 
prognostisera RCGs resultatutveckling är det svårt att be-
döma koncernens skattebelastning.

Förlustavdrag
Bolaget har inga skattemässigt avdragsgilla ackumulerade 
underskottsavdrag. Således finns ingen latent uppskjuten 
skattefordran.

Valutaexponering 
RCG har för närvarande en begränsad valutaexponering av-
seende sina flöden. Dessa flöden genereras av exportverk-
samheten samt av Baneservice Danmark A/S. Bolaget har 
ingen balansexponering i utländsk valuta. Om RCG i fram-
tiden exponeras för valutaflöden utgörande av väsentliga 
belopp, är det bolagets avsikt att valutasäkra dessa valuta-
flöden via de traditionella möjligheter som den finansiella 
marknaden erbjuder.

Fastigheter
RCG eller dess dotterbolag äger inga fastigheter. All verk-
samhet bedrivs i hyrda lokaler.

Reviderad finansiell information
Samtliga årsredovisningar som det hänvisas till i detta pro-
spekt har reviderats. Det har ej förekommit några avvikan-
de formuleringar i revisorns uttalanden.
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Styrelse och ledande befattningshavare

Styrelse
Styrelsen i RCG består av följande personer. (för ytterliga-
re information om respektive person nurvarande och tidi-
gare engemang, vänligen se avsnittet “Kompleterande in-
formation om styrelse och ledning” på sid 49).

Pether Wallin

Född 1956. Styrelseordförande. Wallin har en civilingen-
jörsexamen från Chalmers tekniska högskola. Wallin är VD 
för EuroMaint AB och med lång bakgrund inom tåg- och 
bilindustrin med tidigare ledande befattningar inom Om-
niNova Vehicle AB och Volvo Personvagnar AB. Wallin 
har tidigare varit styrelseordförande i EuroMaint Rail AB 
och EuroMaint Industry AB samt i Fundo AB. Styrelse-
ordförande sedan juni 2007. Wallin innehar 5.953.500 ak-
tier i RCG. 

Ulf Marklund

Född 1954. Styrelseledamot. Marklund är en av grundarna 
till RCG samt en av huvudägarna. Marklund har en lång er-
farenhet från industrin samt från järnvägsbranschen. Mark-
lund har tidigare varit VD och delägare i Nordvac AB samt 
innehaft positionen som arbetschef  hos Stabilator AB. 
Marklund har även innehaft VD-positionen i Bantåg i Da-
larna AB, RCG Lining AB, RCG AB, Eurosan Vacuum 
AB samt i Technologiskt Miljöcentrum AB. Marklund har 
tidigare varit styrelseledamot i DISAB Vacuum Techno-
logy AB, Ekotec AB samt i Technologiskt Miljöcentrum 
AB. Styrelseledamot sedan juni 2007. Marklund innehar 
197.656.200 aktier i RCG. 

Roger Sjögren

Född 1949. Styrelseledamot. Sjögren har en civilekonom-
examen. Sjögren verkar som egen företagare och rådgi-
vare inom affärsutveckling och finansiering. Sjögren har 
lång erfarenhet från både industrin och den finansiella sek-
torn. Sjögren har innehaft anställningar samt varit deläga-
re i Ekonomigruppen AB, Industrisystem AB/Maintec AB, 
Bact System AB samt Axxor AB. Sjögren har styrelseupp-
drag i Specma Component AB, Railcare Group AB, Eco 
Group AB, Airgrinder AB samt i Stiftelsen för medicinsk 
forskning. Styrelseledamot sedan juni 2007. Sjögren inne-
har 11.907.000 aktier i RCG.

Lennart Almström

Född 1944. Styrelseledamot. Almström har en lång erfaren-
het från ledande positioner inom näringslivet. Almström 
har bland annat innehaft VD positionen i Samhall Safac AB 
(Västerbotten och delar av Västernorrland), BPA Nord AB, 
Inpipe AB, Fastec AB samt i Göte Nyberg AB. Almström 
verkar idag som egen företagare och rådgivare inom affärs-
utveckling och styrelsearbete. Almström har uppdraget som 
styrelseordförande i Almi Företagspartner Västerbotten AB 
samt i Bygg i Trä Sverige AB. Almström är styrelseledamot 
i Extena AB. Ledamot sedan i juni 2007. Almström inne-
har inga aktier i RCG.

Anna Weiner Jiffer

Född 1971. Weiner Jiffer har en civilingenjörsexamen från 
Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Weiner Jiffer ver-
kar inom det privatägda bolaget Serendipity AB som bedri-
ver konsultverksamhet inom affärsutveckling, bolagsbyg-
gande, finansiering och ledarskap. Weiner Jiffer har tidigare 
innehaft positionen som Verkställande Direktör i Ellen AB, 
i vilket hon också är medgrundare. Innan engagemanget i 
Ellen AB innehade Weiner Jiffer VD-positionen i Q-Sen-
se AB, även i detta bolag var hon medgrundare. Weiner Jif-
fer har styrelseuppdrag i Kungsleden AB (publ), Modul 1 
Data AB (publ) och Ellen AB (publ). Weiner Jiffer har ti-
digare varit styrelseledamot i Q-Sense AB samt i Connect 
Väst  AB. Styrelseledamot sedan juni 2007. Weiner Jiffer 
innehar inga aktier i RCG.

Styrelsens ledamöter är valda för tiden intill årsstämman 
2008. Ingen av styrelsens ledamöter har ingått avtal med 
bolaget eller dess dotterbolag om förmåner efter det att 
förordnandet avslutats. 
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Ledande befattningshavare

Dan Magnusson

Född 1957. Verkställande direktör sedan mars 2007. Mag-
nusson har lång erfarenhet från industrin och har innehaft 
VD positionen för Bask AB, Mexor AB, AssiDomän In-
teriör AB samt i Extena AB. Magnusson har även inne-
haft ledande positioner inom försäljningsorganisationerna 
hos Inpipe Sweden AB och BalkongGruppen AB. Mag-
nusson innehar styrelseuppdrag i Memoteknik AB, Vinde-
låns Snickeri AB samt är styrelseordförande i LRS Agri AB. 
Magnusson innehar inga aktier i RCG.

Magnusson har inte ingått avtal med bolaget eller dess dot-
terbolag om förmåner efter det att förordnandet avslutats. 
(för ytterligare information om Magnusson nurvarande och 
tidigare engemang, vänligen se avsnittet “Kompleterande 
information om styrelse och ledning” på sid 49).

Revisorer
Anders Sandström (Född 1965). Auktoriserad revisor. Bo-
lagets utsedda revisor. Anders Sandström är medlem i FAR 
SRS.

Särskild information om medlemmarna i bola-
gets förvaltnings- lednings- och kontrollorgan
Ingen av de personer som nämns under rubrikerna Styrel-
se, Ledande befattningshavare samt Revisor har under den 
senaste femårsperioden deltagit i någon konkurs. Vidare 
har ingen av de nämnda personerna under rubrikerna Sty-
relse, Ledande befattningshavare eller Revisor dömts i be-
drägerirelaterade mål, ej heller deltagit i likvidation. Under 
den senaste femårsperioden har det ej heller funnits eller 
finns det från myndigheters sida några anklagelser och/el-
ler sanktioner mot någon av de nämnda personerna. Ingen 
av personerna har under den senaste femårsperioden ej hel-
ler förbjudits av domstol att ingå som medlem av emittents 
förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller från att ha 
ledande eller övergripande funktioner hos en emittent. 

Intressekonflikter och 
transaktioner med närstående
RCG eller dess dotterbolag, har ej lämnat lån, ställt garan-
tier, lämnat säkerheter eller ingått borgensförbindelser till 
förmån för någon styrelseledamot, ledande befattningsha-
vare, revisor eller annan till bolaget närstående person. Mel-
lan bolaget och de personer som nämns under rubriken Sty-
relse, ledande befattningshavare och revisorer eller andra 
personer i ledande befattningar förekommer inga intresse-
konflikter. Det förekommer inte och har ej heller förekom-
mit, några avtalsförhållanden eller andra särskilda överens-
kommelser mellan bolaget och större aktieägare, kunder, 
leverantörer eller andra parter, enligt vilka någon av des-
sa personer valts in i bolagets förvaltnings-, lednings- eller 
kontrollorgan eller tillsatts i annan ledande befattning. 

Styrelsens arbetssätt
Den 18 juni 2007 fastställde styrelsen en ny arbetsordning 
för styrelsen och instruktioner för verkställande direktö-
ren. Styrelsens arbetsordning anger bland annat styrelsele-
damöternas åligganden, vilka ärenden som skall behandlas 
och föreskrifter för styrelsemötenas genomförande. På bo-
lagets styrelsemöten behandlas bland annat de fasta punk-
ter som föreligger vid respektive styrelsemöte. Exempelvis 
godkännande av protokoll från föregående möte, genom-
gång av affärsläge och ekonomisk rapportering. Därutöver 
behandlas frågor såsom årsbokslut, delårsrapporter, bud-
get och likviditet samt övergripande frågor som strategi 
och omvärldsanalys.
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Nomineringskommitté
Bolagets nomineringskommitté består av Pether Wallin och 
Ulf  Marklund. Nomineringskommittén har som huvudsak-
ligt uppdrag att tillsammans med valberedningen inför års-
stämma föreslå kandidater till bolagets styrelse samt ersätt-
ningsnivå till styrelsen och VD.

 Lön/ Bonus/ Övriga   
Namn arvode royalty förmåner Pensioner Optioner Summa 

Styrelse
Pether Wallin, ordf  - - - - - - 
Ulf Marklund 264 - 46 - - 310 
Roger Sjögren  40 - - - - 40 

Ledande befattningshavare
Dan Magnusson, VD  177 - - 59 - 236

Revisor
Anders Sandström, Auktoriserad revisor 156     156 
Varav revisionsarvode 116     116
Varav övriga uppdrag 40     40 
Summa 793 - 46 59 - 898 

Koden för bolagsstyrning
Eftersom bolagets marknadsvärde understiger SEK 3,0 
miljarder är bolaget ej tvunget att följa koden för bolagsstyr-
ning. Även om så är fallet har bolaget en ambition att inom 
de närmaste åren successivt börja tillämpa koden. Takten 
för kodens tillämpning kommer huvudsakligen att bero på 
om de ökade kostnader som är relaterade till koden är för-
svarbara i relation till bolagets omsättning och resultat.

Interna policies
RCGs aktie planeras att noteras på Aktietorget omkring den 
8 oktober 2007. Att aktien upptas till handel innebär att ett 
stort antal regler och förhållningssätt måste följas. Dessa 
är reglerade enligt lag eller i noteringsavtalet med Aktietor-
get, andra är endast rekommendationer. Förutom RCGs Fi-
nanspolicy som nämns på sid 45, har RCGs styrelse på sty-
relsemöte den 18 juni 2007 antagit följande interna policies 
och regelverk; Kommunikationspolicy, IT- och säkerhets-
policy, Jämställdhetspolicy, Miljöpolicy, Investeringspolicy, 
Kvalitetspolicy, Arbetsmiljöpolicy samt ett Internt regel-
verk för insiders. Samtliga policies och interna regelverk 
uppdateras vid behov.

Pensionsavtal och sjukförsäkring
RCG erlägger för sina anställda inga pensionspremier och/
eller sjukförsäkringspremier utöver vad som inom ramen 
för de sociala kostnaderna kan betraktas som sedvanliga 
villkor.

Ersättningar
Under räkenskapsåret 2006/2007 utbetalades följande er-
sättningar till dåvarande styrelse, ledande befattningshava-
re och revisor (samtliga belopp i KSEK). Vänligen note-
ra att ersättningarna som anges i nedanstående tabell avser 
Gamla Railcare.

Trummrenovering med Inpipe-metoden.
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Namn Nuvarande engagemang Tidigare engagemang

Styrelse
Pether Wallin Railcare Holding AB Euromaint Ombyggnad AB
Snöhöjdsbacken 1 Euromaint AB Underhållsbolaget Pendeln AB
431 39 Möndal Euromaint Industry AB Traintech Engineering Sweden AB
 Euromaint Rail AB Trainmaint AB
 Järnvägsforum Service AB Fundo AB
  Swemaint AB
  Euromaint Bemanning AB
  Rpl Rail Parts Logistics AB
  Nordwaggon AB

Ulf Marklund Railcare AB Railcare Lining AB
Nedre Bäck 73 Railcare Export AB Eurosan Vacuum AB
930 15 Bureå Bantåg Nordic AB Rent Hus Återförsäljarservice i Sverige AB
 Railcare Contracting AB IM Consulting Infra AB
 Bäckatena AB
 Jeloin Data AB
 Baneservice Nordic AB
 Season i Skellefteå AB
 Railcare Holding AB

Roger Sjögren Airgrinder AB Railcare AB
Liftstigen 16 Tervento Engineering AB Axxor Förvaltning I Skellefteå AB 
931 51 Skellefteå Näsström System Utveckling AB Texsun Intressenter AB
 Specma Component AB Varuträsk Mineralpark AB
 Support I Skellefteå AB Tervento Industri AB
 Ekonomisystem Roger Sjögren AB Support I Skellefteå AB
 Eco Grop i Umeå AB Hydramobil AB 
 Iuc Bothnia AB Innovation Västerbotten Service AB
 Solid Park Group AB Alentec Hydraulik AB
 Papperspartner I Norr AB Kungshydraulik AB
 Railcare Holding AB Racoon Miljöfilter AB
 Aröd Konsult AB Racoon Miljöteknik AB
 Kronheffer Konsult AB
 Pappeffekt AB
 Hotel Provence i Mölle AB
 AB Mölle Turisthotell Fastighet
 Resurshuset Tore Söderström AB
 
Lennart Almström Bygg i Trä Sverige AB Snidex AB
Trädgårdsgatan 8 2 tr Lennart Almström i Skellefteå AB Masonite AB
931 31 Skellefteå Almi Företagspartner Västerbotten AB Swelite AB
 Extena AB 

Anna Weiner Jiffer Ellen AB Connect Väst AB
Finnvidsvägen 11 Kungsleden AB 
182 33 Danderyd Modul 1 Data AB (publ)
 Serendipity AB 

Ledande befattningshavare 
Dan Magnusson Railcare Holding AB Setra Interiör och Byggprodukter AB
Oskarsvägen 6 Lrs Agri Produktion AB Lrs Agri AB
931 40 Skellefteå Railcare Lining AB Industriellt Utvecklingscentrum Trä i AB
 Railcare AB Extena AB
 Vindelåns Snickeri AB
 Railcare Export AB
 Bantåg Nordic AB
 Allinwood AB
 Railcare Contracting AB
 IM Consulting Infra AB
 Eurosan Vacuum AB
 Mt Skellefteå Memoteknik AB
 
Revisor
Anders Sandström - -
Kvistgatan 59
931 58 Skellefteå

Kompletterande information 
om styrelse och ledning
Utöver nuvarande position i RCG har personerna i bola-
gets styrelse och de ledande befattningshavarna antingen 
varit medlem av förvaltnings- lednings- eller kontrollorgan 

eller varit delägare i nedanstående svenska bolag under de 
senaste fem åren.
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Bantåg lok TMX 1040.
Bantågs egna lok TMX 1040.
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Aktiekapital och ägarförhållanden

Aktiekapital
Antalet aktier i RCG uppgår före den i detta prospektet 
presenterade emissionen till 607.500.000. Aktierna har ett 
kvotvärde på SEK 0,01 och aktiekapitalet uppgår till SEK 
6.075.000. Samtliga aktier har lika rätt till andel i bolagets  
tillgångar och vinster.

Aktiekapitalets utveckling
Nedanstående tabell visar per den 20 juli 2007 aktiekapi-
talets utveckling sedan bolagets bildande (Samtliga belopp 
i SEK).

* Avser den i detta prospekt presenterade emissionen.

Aktieägaravtal
Såvitt styrelsen, ledningen eller bolagets huvudaktieägare 
känner till finns inga former av aktieägaravtal i RCG.

Bemyndiganden
Styrelsen har ej erhållit några bemyndiganden från årsstäm-
ma eller extra bolagsstämma.

  Ökning av Ökning av  Tot Antal Tecknings Tecknat 
År Transaktion ant aktier aktiekapital   Aktiekapital  aktier kurs   belopp Kvotvärde
 
April 2007 Bolagsbildning 12.150.000 121.500 121.500 12.150.000 0,01   121.500 0,01
Juli 2007 Apportemission 595.350.000 5.953.500 6.075.000 607.500.000 0,01 5.953.500  0,01
Okt 2007 Riktad emission*  170.000.000 1.700.000 7.775.000 777.500.000 0,13 22.100.000  0,01

    
Aktieägare  Antal aktier Röste- och kapitalandel (%)
 
Ulf Marklund via bolag 197.656.200 32,5
Leif Dahlqvist via bolag 197.656.200 32,5
Emil Burén 42.269.850 7,0
Sture Åberg via bolag 39.888.450 6,6
Michael Marklund 35.721.000 5,9
Övriga 94.308.300 15.5

Summa 607.500.000  100,0

   
Aktieägare  Antal aktier Röste- och kapitalandel (%)
 
Ulf Marklund via bolag 197.656.200 25,4
Leif Dahlqvist via bolag 197.656.200 25,4
Emil Burén 42.269.850 5,5
Sture Åberg via bolag 39.888.450 5,1
Michael Marklund 35.721.000 4,6
Övriga 264.308.300 34,0

Summa 777.500.000      100,0

Utspädningseffekter
Bolaget har idag inga utestående konvertibla skuldebrev, 
konvertibla skuldebrev förenade med avskiljbara options-
rätter, optionsrätter eller andra finansiella instrument som 
om de utnyttjades, skulle innebära en utspädningseffekt för 
aktieägarna i RCG. 

Ägarstruktur
Antalet aktieägare i RCG uppgår till cirka 600. I den första 
tabellen visas de aktieägare som innehade aktier som mot-
svarade fem procent eller därutöver av kapital- och röste-
andelen i bolaget före den i detta prospekt presenterade 
emissionen. I den andra tabellen visas ägarstrukturen efter 
genomförd fulltecknad emission.

Ägarstruktur före emission

Ägarstruktur efter emission
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Legala frågor

Försäkringssituation
Koncernen har ett heltäckande försäkringsskydd anpassat 
efter bolagens olika verksamheter och ansvar. Den över-
gripande företagsförsäkringen omfattande produktansvar, 
egendomsförsäkring, rättsskydd och förmögenhetsbrott 
är tecknad hos If  AB. Motorfordonen är försäkrade hos 
Trygg Hansa AB.

Immateriella rättigheter
I RCGs kontinuerliga hantering av immateriella rättigheter 
såsom patent och varumärken ingår att löpande utvärdera 
de olika idéer som kan ligga till underlag för eventuella pa-
tentansökningar. RCG är ej beroende av patent, varumär-
ken eller licenser och tillverkningsprocesser. Bolaget inne-
har inga patent eller inlämnade patentansökningar. Bolaget 
innehar bland annat domänadressen www.railcare.se.

Viktiga avtal 

Bolagets viktigaste avtal bedöms vara:

Banverket Industridivisionen 

RCG har sedan år 2000 ett strategiskt partneravtal med 
Banverket Industridivisionen. Avtalet syftar till att paterna 
tillsammans skall kunna erbjuda kunden en utvecklad pro-
dukt inom järnvägsförnyelse samt att öka affärerna avse-
ende de produkter som omfattas av avtalet. De produkter 
som omfattas av avtalet är bankettrensning, bankettsektio-
nering och kabellokalisering, kabelhantering och mekanisk 
vegetationsupptagning. Avtalet löper till och med utgången 
av 2007. Därefter sker en omförhandling av avtalet.

DISAB Vacuum Technology AB

RCG har sedan år 2001 ett samarbetsavtal med DISAB som 
omfattar försäljnings-, marknads och utvecklingsinsatser av 
spårbundna vakuumaggregat. DISAB utvecklar samt inne-
har produkträttigheterna till de spårbundna vakuumaggre-
gaten. RCG utvecklar samt innehar produkträttigheterna 
beträffande arm till aggregat samt armhydraulik. Avtalet 
syftar till att skapa kompletta, rälsbundna vakuumaggregat 
med tillhörande slangarm. Utvecklingsarbetet och mark-
nadsutvecklingen är fokuserad på Europa, utanför Sveri-
ge, Norge och Danmnark samt tunnelbanor i hela Europa. 
DISAB har enligt avtalet ej rätt att sälja kompletta enhe-
ter inklusive metodkunnande i Sverige, Norge eller Dan-
mark. Avtalet förlängs automatiskt ett år i taget om ingen 
av parterna säger upp avtalet. Ömsesidig uppsägningstid 
om 3 månader gäller.

Inpipe Sweden AB

Avtalet som ingicks i maj 2006 omfattar RCGs använd-
ning av Inpipe´s så kallade liner i tunnlar och trummor un-
der banvallar vid järnvägar och i därmed sammanhörande 
rörledningssystem. Avtalet ger RCG ensamrätt till mark-
nadsföring och försäljning inom de ovan angivna använd-
ningsområdena på marknaderna i Sverige och Norge. Avta-
let förlängs automatiskt ett år i taget om ingen av parterna 
säger upp avtalet. Ömsesidig uppsägningstid om 4 måna-
der gäller.

Anställnings- och konsultavtal

RCG tillämpar sedvanliga anställnings- och konsultavtal.

Principer för internprissättning
Koncernintern fakturering sker till marknadspris. Under rä-
kenskapsåret 2006/2007 förekom en internfakturering om 
MSEK 13,4 vilket motsvarade 13,2 procent av koncernens 
omsättning. Samtlig koncernintern fakturering har elimi-
nerats i de koncernredovisningar som presenteras i det-
ta prospekt.

Garantiutfästelser
Koncernens försäljning är ej förknippad med någon form 
av garantiåtagande från koncernen ingående bolag utöver 
vad som är normalt förekommande.

Rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden
Det pågår inga rättsliga förfanden eller skiljeförfaranden 
inom koncernen. Styrelsen eller ledningen har ej heller kän-
nedom om något som skulle kunna föranleda några skade-
ståndsanspråk eller kunna föranleda framtida processer.



57

Ingående balans Railcare Group AB (publ)

   Railcare Group AB (publ)

   1 maj 

(KSEK koncern)   2007 

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstilgångar

Byggnader och mark   687  

Inventarier, verktyg och installationer   30.377 

Pågående tillverkning arbetsmaskiner   5.819 

   36.883 

Summa Anläggningstillgångar   36.883  

 

Omsättningstillgångar

Varulager, förnödenheter m m 

Råvaror och förnödenheter   1.870 

Pågående arbete för annans räkning   5.510 

   7.380  

  

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar   8.756 

Aktuella skattefordringar   590 

Fordringar hos intresseföretag   1.268 

Övriga fordringar   864 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   2.514 

   13.991  

    

Kassa och bank   7.456 

Summa Omsättningstillgångar   28.827 

SUMMA TILLGÅNGAR   65.710  

 

   

Den ingående balansen nedan avseende Railcare Group 
AB (publ) är i överensstämmelse med utgående balans en-
ligt avlämnad årsredovisning för Railcare Group AB per 
2007-04-30. För detaljerad information avseende tillgångar 
samt skuldsättning hänvisas till avsnittet ”Kommentarer till 

balansräkningarna” på sid 39. Årsredovisning för Railcare 
Group AB per 2007-04-30 är via hänvisning införlivad till 
detta prospekt. Årsredovisningen kan laddas ner från bo-
lagets hemsida www.railcare.se.
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Ingående balans forts.     

    

   Railcare Group AB (publ) 

   1 maj 

(KSEK Koncern)   2007

  

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital   10.000 

Bundna reserver   - 

   10.000  

  

Fritt eget kapital

Fria reserver   12.993 

Årets resultat   - 

   12.993 

Summa Eget kapital   22.993  

   

Avsättningar

Avsättningar för uppskjuten skatt   5.363 

   5.363 

Långfristiga skulder

Checkräkningskredit   11.184 

Skulder till kreditinstitut   9.104 

   20.288  

  

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder    

Leverantörsskulder   5.769 

Skulder till intresseföretag    

Aktuella skatteskulder   319 

Övriga skulder   3.583 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   7.396 

Summa kortfristiga skulder   17.067 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   65.710  

  

Ställda säkerheter   13.600 

Ansvarsförbindelser   2.816 
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Skattefrågor i Sverige

Inledning
Följande sammanfattning av skattekonsekvenser för inves-
terare, som är eller blir aktieägare i RCG, är baserad på ak-
tuell lagstiftning och är endast avsedd som allmän infor-
mation. Den skattemässiga behandlingen av varje enskild 
aktieägare beror delvis på dennes egna situation. Särskilda 
skattekonsekvenser, som ej finns beskrivna i det följande, 
kan bli aktuella för vissa kategorier av skattskyldiga, inklu-
sive personer som ej är bosatta i Sverige. Framställningen 
omfattar inte de fall där aktie innehas som omsättnings-
tillgång eller innehas av handelsbolag. Varje aktieägare bör 
konsultera skatterådgivare för information om de speciella 
skattekonsekvenser som förvärv kan medföra, till exempel 
tillämpligheten och effekten av utländska inkomstskattereg-
ler, bestämmelser i dubbelbeskattningsavtal och eventuella 
regler i övrigt. Från och med inkomsttaxeringen 2002 (in-
komståret 2001) tillämpas den nya inkomstskattelagen. Be-
greppet realisationsvinst/-förlust har ersatts med begrep-
pen kapitalvinst-/förlust. Med omkostnadsbelopp avses 
utgifter för anskaffningen (anskaffningsutgifter).

Utdelning
Mottagen utdelning är i sin helhet skattepliktig för fysis-
ka personer och dödsbon. Beskattning sker i inkomstsla-
get kapital. Skattesatsen är 30 procent. För juridiska perso-
ners innehav av så kallade kapitalplaceringsaktier gäller att 
hela utdelningen utgör skattepliktig inkomst av närings-
verksamhet. Skattesatsen är 28 procent. För svenska aktie-
bolag och svenska ekonomiska föreningar föreligger skat-
tefrihet för utdelning på så kallade näringsbetingade aktier. 
Utdelningen skall dock tas upp till beskattning om andelen 
avyttras eller upphör att vara näringsbetingad hos inneha-
varen inom ett år från det att andelen blivit näringsbeting-
ad hos innehavaren.

Försäljning av aktier

Genomsnittsmetoden

Vid avyttring av aktier i RCG skall genomsnittsmetoden 
användas oavsett om säljaren är en fysisk eller juridisk per-
son. Enligt denna metod skall omkostnadsbeloppet för en 
aktie utgöras av det genomsnittliga omkostnadsbeloppet 
för samtliga aktier av samma slag och sort som den avytt-
rade, beräknat på grundval av faktiska anskaffningskostna-
der och med hänsyn tagen till inträffade förändringar av-
seende innehavet. Förändringar som avses kan exempelvis 
vara fondemission eller split (förändring av antalet aktier 
utan förändring av aktiekapitalet). Vid en omvänd split för-
delas befintligt eget kapital på ett mindre antal aktier. Detta 
har i sig inga omedelbara skattekonsekvenser för aktieäga-
ren men det genomsnittliga omkostnadsbeloppet per aktie 
blir högre. En sådan förändring avseende innehavet skall 
därför beaktas vid framtida avyttring av aktien. För mark-
nadsnoterade aktier får omkostnadsbeloppet alternativt be-
räknas till 20 procent av försäljningspriset efter avdrag för 
försäljningskostnader - schablonmetoden.

Privatpersoner

Vid försäljning av aktier beskattas fysiska personer och 
dödsbon för hela kapitalvinsten i inkomstslaget kapital. 
Skattesatsen är 30 procent. Kapitalförluster på marknads-
noterad egendom som beskattas som delägarrätter får dras 
av fullt ut mot kapitalvinster på annan sådan egendom.

Som delägarrätter beskattas aktier, teckningsrätter, del-
bevis, andelar i värdepappersfonder och ekonomiska för-
eningar, vinstandelsbevis och konvertibla skuldebrev i 
svenska kronor samt terminer och optioner avseende ak-
tier eller aktieindex samt liknande finansiella instrument.

Överskjutande förlust är avdragsgill till 70 procent i in-
komstslaget kapital.

Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital med-
ges reduktion av skatten på inkomst av tjänst och närings-
verksamhet samt fastighetsskatt. Skattereduktion medges 
med 30 procent av underskott som inte överstiger 100.000 
kronor och med 21 procent av underskott som överstiger 
100.000 kronor. Underskott kan inte sparas till senare be-
skattningsår.
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Juridiska personer
Juridiska personer utom dödsbon beskattas för vinster på 
kapitalplaceringsaktier i inkomstslaget näringsverksamhet 
med en skattesats om 28 procent. Vinsten beräknas dock 
enligt kapitalvinstreglerna. Kapitalförlust på sådana aktier 
får endast kvittas mot kapitalvinst på andra delägarrätter. 
En icke utnyttjad förlust får utnyttjas mot kapitalvinst på 
delägarrätter utan begränsning framåt i tiden. 

Kapitalvinst på näringsbetingad aktie är från och med 
den 1 juli 2003 skattefri. Om den näringsbetingade aktien 
är marknadsnoterad krävs för skattefrihet att aktien inne-
hafts under en sammanhängande tid om minst ett år före 
avyttring. En marknadsnoterad andel/aktie är en närings-
betingad andel om den juridiska personen som äger an-
delen innehar andelar med minst tio procent av rösterna i 
det ägda företaget, eller om innehavet av andelen betingas 
av rörelse som bedrivs av den juridiska personen som äger 
andelen eller ett till denne närstående företag.

Förmögenhetsbeskattning
Aktierna i RCG skall inte tas upp till något värde vid för-
mögenhetsbeskattning.

Kupongskatt
För aktieägare bosatta i utlandet, som erhåller utdelning 
från Sverige, innehålls normalt kupongskatt. Skattesatsen 
är 30 procent, som i allmänhet reduceras genom tillämp-
ligt dubbelbeskattningsavtal.
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Snöbekämpning Stockholms central RA 5.
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Revisors rapport avseende proformaredovisning

Till styrelsen i Railcare Group AB (publ) 

Revisors rapport avseende proformaredovisning

Jag har granskat den proformaredovisning som framgår på sid 41-44 i Railcare Group ABs (publ) prospekt från septem-
ber 2007.

Proformaredovisningen har upprättats endast i syfte att informera om hur emissionen som presenteras i prospektet skul-
le ha kunnat påverka koncernbalansräkningen för Railcare Group AB per den 30/4 2007 under förutsättning att emissi-
onen vid denna tidpunkt hade varit genomförd.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsens och verkställande direktörens ansvar att upprätta en proformaredovisning i enlighet med kraven i pro-
spektförordningen 809/2004 EG.

Revisorns ansvar

Det är mitt ansvar att lämna ett uttalande enligt bilaga II punkt 7 i prospektförordningen 809/2004  EG. Jag har ingen 
skyldighet att lämna något annat uttalande om proformaredovisningen eller någon av dess beståndsdelar. Jag tar inte nå-
got ansvar för sådan finansiell information som använts i sammanställningen av proformaredovisningen. Ansvaret för ti-
digare avlämnade revisionsrapporter avseende historisk finansiell information åvilar tidigare valda revisorer. 

Utfört arbete

Jag har utfört mitt arbete i enlighet med FARs förslag till REVR 5 Granskning av prospekt. Mitt arbete har huvudsakli-
gen bestått i att jämföra den icke justerade finansiella informationen med den historiska information som finns, bedöma 
dokumentationen till proformajusteringarna och diskutera proformaredovisningen med företagsledningen. I mitt arbete 
har inte ingått att granska den underliggande finansiella informationen.

Jag har planerat och utfört mitt arbete för att få den information och de förklaringar jag bedömt nödvändiga för att 
med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att proformaredovisningen har upprättats enligt de förutsättning-
ar som anges på sid 41-44.

Då proformaredovisningen utgör en hypotetisk situation och därför inte beskriver företagets verkliga finansiella ställ-
ning, kan jag inte uttala mig om att den verkliga ställningen skulle ha överensstämt med vad som angivits i proformare-
dovisningen. Avvikelserna kan visa sig vara väsentliga.

Uttalande  

Jag anser att proformaredovisningen har upprättats enligt de förutsättningar som anges på sid 41-44 och i enlighet med 
de redovisningsprinciper som tillämpas av bolaget och som tidigare även tillämpats av Gamla Railcare. 
 
Skellefteå den 16 augusti 2007

Anders Sandström 
Auktoriserad revisor
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Granskningsintyg avseende 
kassafl ödesanalyser samt ingående balans
Kassaflödesanalys

Koncern 2006/2007 Railcare Group AB, org.nr. 556723-2235
Koncern 2005/2006 Railcare AB, org.nr. 556600-2514
Koncern 2004/2005 Railcare AB org.nr. 556600-2514

Kassaflödesanalyserna har upprättats separat. De ingår ej i de i prospektet via hänvisning införlivade 
årsredovisningarna. 

Kassaflödesanalyserna har upprättats i enlighet med de redovisningsprinciper som gäller för årsredovisningarna.

Jag har inget att erinra mot de upprättade kassaflödesanalyserna enligt sida 40 i prospektet, 
för åren 2004/2005 - 2006/2007.

Ingående balans
Railcare Group AB (publ) org.nr, 556730-7813 är nytt moderbolag från och med den 1 maj 2007 i den 
koncern där Railcare Group AB org.nr. 556723-2235 var moderbolag 2007 04 30.
Railcare Group AB org.nr. 556723-2235 har därefter namnändrats till Railcare Holding AB.

Jag har granskat den ingående balansen enligt sida 57 i prospektet.

Härmed intygas att den ingående balansen i den koncern där Railcare Group AB (publ) 
org.nr. 556730-7813 är moderbolag per den 1 maj 2007, överensstämmer med den utgående balansen 
per den 30 april 2007 för den koncern där Railcare Group AB org.nr, 556723-2235 var moderbolag.

Skellefteå 2007-08-06

Anders Sandström
Auktoriserad revisor
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Bolagsordning

Railcare Group AB (publ)

Org nr 556730-7813

§ 1 Firma

Bolagets firma är Railcare Group AB. Bolaget är publikt 
(publ).

§ 2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Skellefteå kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva entreprenadverksamhet samt sälja ex-
pertkunnande inom anläggningsbranschen ävensom idka 
annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 6 000 000 kronor och högst 
24 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara mellan 600 000 000 och 2 400 000 
000. 

§ 6 Styrelse 

Styrelsen skall bestå av tre till fem ledamöter med högst 
tre suppleanter.

§ 7 Revisorer

Bolaget skall ha en eller två revisorer med minst en supp-
leant.

§ 8 Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma skall ske genom kungörelse i Post- 
och Inrikes Tidningar samt i Svenska dagbladet.

Kallelse till ordinarie årsstämma samt kallelse till extra bo-
lagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kom-
mer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och se-
nast fyra veckor före stämman.

Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast 
sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 9 Registrering av aktier

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsför-
behåll enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finan-
siella instrument.

§ 10 Deltagande i årsstämma

För att få deltaga i årsstämma eller extra bolagsstämma skall 
aktieägare anmäla sig hos bolaget senast kl 16.00 den dag 
som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara 
söndag, allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton 
eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen 
före stämman. Ombud behöver ej anmäla antalet biträden. 
Antalet biträden får vara högst två.

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är den 1 maj till och med den 30 
april.
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Malmbanan.





Railcare Group AB (publ)
Prospekt avseende nyemission 

samt inför anslutning på Aktietorget. 
September 2007

Railcare Group AB (publ)
Näsuddsvägen 10, SE-932 21 Skelleftehamn

Tel.  0910-43 88 00


