DENNA TRYCKSAK INNEHÅLLER ETT ERBJUDANDE OM ATT INVESTERA I DIGNITA
SYSTEMS AB (PUBL). ALLT ANSVAR FÖR DESS INNEHÅLL VILAR PÅ BOLAGET.

inbjudan att teckna aktier i

Dignita Systems AB (publ)
inför notering på AktieTorget
Informationen i denna folder (”Foldern”) är endast en förenklad beskrivning av Erbjudandet (såsom definierat i Foldern) i Dignita
Systems AB (publ) (”Dignita Systems” eller ”Bolaget”) och innehåller inte all information som är väsentlig för ett investeringsbeslut.
Denna Folder, som har upprättats av styrelsen i Dignita Systems utgör inte ett prospekt och inget prospekt kommer att upprättas
och registreras hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument i
anledning av Erbjudandet. För fullständiga villkor och ytterligare information hänvisas till noteringsmemorandumet för Erbjudandet
som Dignita Systems tillhandahåller på Bolagets hemsida www.dignita.com samt på Partner Fondkomm ission ABs hemsida
www.partnerfk.se. Genom att ta del av denna Folder erkänner sig läsaren införstådd med de omständigheter och krav som råder
för att ta del av detta dokument och att någon överträdelse inte görs.

Vi räddar liv!
Lagkrav pekar mot ett ökat
användande av alkolås
och alkomätare.

kortfattad information om erbjudandet

Kortfattad information
om Erbjudandet
Allmän information

Definitioner

Erbjudandet omfattar högst 850 000
nyemitterade aktier och vänder sig till
allmänheten och institutionella investerare

Pris per aktie

12 SEK

Värdering före nyemission

30 MSEK

Teckningsåtaganden
och emissionsgarantier

Bolaget har erhållit teckningsåtaganden om 1,75 MSEK samt inhämtat
emissionsgarantier om 5,25 MSEK
från externa investerare. Erbjudandet
är således säkerställt till totalt 7 MSEK
vilket motsvarar cirka 69 procent av
Erbjudandet

Minsta köporder

5 400 SEK, motsvarande 450 aktier

Erbjudandets storlek

10,2 MSEK

Anmälningsperiod

25 maj – 8 juni 2016

Prel. datum för offentliggörande av utfall

10 juni 2016

Betalning

Enligt instruktion på utskickad avräkningsnota

Prel. första dag för handel

21 juni 2016

Övertilldelning

I händelse av stort intesse förbehåller
sig styrelsen möjlighet att fatta beslut
om en övertilldelningsoption av nyemitterade aktier om ytterligare högst 2,4
MSEK motsvarande 200 000 aktier

Dignita Systems eller Bolaget
Dignita Systems AB (publ), org.nr
556582-5964
Björkbron Invest AB
Dignita AB (u.n.ä.t och hädanefter
kallad) Björkbron Invest AB, org.nr
556813-2673
Partner Fondkommission
Partner Fondkommission AB, org.nr
556737-7121
AktieTorget
ATS Finans AB och dess bifirma
”AktieTorget”, org.nr 556736-8195
Memorandumet
Avser det noteringsmemorandum
upprättat av Bolaget daterat maj 2016
Erbjudandet
Erbjudandet om att teckna högst
850 000 nyemitterade aktier i Dignita
Systems enligt uppgifter i Memorandumet
Övertilldelningsoptionen
Vid överteckning kan en övertilldelningsoption om högst 200 000 nyemitterade aktier komma att utnyttjas

Indikativ tidsplan
Anmälningsperioden avslutas

25

Anmälningsperioden inleds

MAJ
2016

8

21

Första dag för handel

JUNI
2016

JUNI
2016

10
Tilldelning

JUNI
2016
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Kort om
Dignita Systems
Dignita Systems är ett svenskt teknik- och kunskapsföretag som utvecklar trafiksäkerhetsfrämjande produkter och tjänster. Bolagets produkter innebär en kvalitetssäkring som gör att ett företag eller en privatperson vet om de kan framföra
ett fordon, utföra en aktivitet eller ett arbetsmoment på ett säkert sätt i enlighet
med gällande lagstiftning för användning av alkohol i trafik samt arbetsliv.
Bolagets produktutbud består av godkända alkolås och
alkomätare och håller en hög standard där en pålitlig bränslecellsteknik används och erbjuds till ett attraktivt pris. Samtliga
produkter är certifierade i enlighet med gällande europastandarder och kvalitetstestas och godkänns innan lansering
på MHF Test Lab, som ägs och drivs av Motormännens
Helnykterhetsförbund (MHF).
Dignita Systems är idag det enda svenskägda bolag som
har en europeisk EN-certifiering för samtliga huvudprodukter,
där den senaste är en certifiering av ett alkolås godkänt även
av Transportstyrelsen för statens villkorade körkortsprogram.
Statens villkorade körkortsprogram möjliggör för den som har
ett körkort som ska återkallas på grund av rattonykterhet att
ansöka om ett körkort med villkor om alkolås, istället för att bli
av med körkortet.
Tillväxten för den marknad Bolaget är verksamt på underbyggs bland annat av lagkrav, attitydförändringar avseende
rattonykterhet samt en växande marknad avseende industriella
applikationer samt branschspecifika lösningar.
Marknaden förväntas öka mycket starkt under de närmaste åren där primärt lagstiftning underbygger denna tillväxt och
Dignita Systems står välpositionerat för att ta del av denna
tillväxt. Dignita Systems målsättning är att expandera till att
vara en paneuropeisk aktör som marknadsför testprodukter
under eget varumärke samt med egna paketerade eftermarknadstjänster. Bolagets målsättning är vidare att vara en

helhetsleverantör vad gäller trafik, arbetsmiljö och säkerhetsfrämjande produkter och tjänster. Något som kan uppnås
genom förvärv av bland annat bolag verksamma inom
industriella applikationer samt av bolag som arbetar med
eftermarknadstjänster.
TRE SKÄL ATT INVESTERA I DIGNITA SYSTEMS
Lagstiftning driver efterfrågan
Marknadstillväxt driven av lagstiftning där flera länder som till
exempel Norge och Polen redan har stiftat lagar om införandet av alkolås i publika transporter och villkorade körkortsprogram. Först ut är Norge där lagkravet bedöms införas
under andra halvan av 2016.
Gjorda investeringar i produktutveckling och marknadsbearbetning
Dignita Systems har under flera år gått från att vara ett
teknikorienterat Bolag med fokus på produktutveckling och
certifiering av dess produkter till att nu stå redo för en internationell expansion, primärt genom redan etablerade samarbeten med partners i bland annat Norge och Polen.
Konkurrenskraftiga produkter
Dignita Systems huvudprodukter är certifierade enligt gällande europastandard och erbjuds till ett attraktivt pris med
bevisad förmåga att konkurrera effektivt i Sverige.

VISION

”Vi räddar liv”. Att bidra till att minska antalet olyckor som är
relaterade till användandet av alkohol samt andra droger.

AFFÄRSIDÉ

Att hjälpa organisationer och individer att synliggöra och förebygga
drogrelaterade problem och att följa lagkrav genom att tillhandahålla
kostnadseffektiva mät- och testverktyg med därtill tillhörande tjänster.

bakgrund och motiv

Bakgrund och motiv
Dignita Systems är ett svenskt teknik- och kunskapsföretag som utvecklar
trafiksäkerhetsfrämjande produkter och tjänster. Bolagets produkter innebär
en kvalitetssäkring som gör att ett företag eller en privatperson vet om de
kan framföra ett fordon, utföra en aktivitet eller ett arbetsmoment på ett säkert sätt i enlighet med gällande lagstiftning för användning av alkohol i trafik
samt arbetsliv.
Bolagets produktutbud består av godkända alkolås och
alkomätare och håller en hög standard där en pålitlig bränslecellsteknik används och erbjuds till ett attraktivt pris. Samtliga
produkter är certifierade i enlighet med gällande europastandarder och kvalitetstestas innan lansering på MHF Test Lab,
som ägs och drivs av Motormännens Helnykterhetsförbund
(MHF).
Dignita Systems är idag det enda svenskägda bolag som
har en europeisk EN-certifiering för samtliga huvudprodukter,
där den senaste är en certifiering av ett alkolås godkänt även
av Transportstyrelsen för statens villkorade körkortsprogram.
Tillväxten för den marknad Bolaget är verksamt på underbyggs bland annat av lagkrav, attitydförändringar avseende
rattonykterhet samt en växande marknad avseende industriella applikationer samt branschspecifika lösningar. Marknaden förväntas öka mycket starkt under de närmsta åren där
primärt lagstiftning underbygger denna tillväxt och Dignita
Systems står välpositionerat för att ta del av denna tillväxt.
Bolagets målsättning är att inneha en marknadsandel om
minst 20 procent på de marknader där Bolaget är verksamt.
Dignita Systems målsättning är att expandera till att vara
en paneuropeisk aktör som marknadsför testprodukter under
eget varumärke samt med egna paketerade eftermarknadstjänster. Bolagets målsättning är vidare att vara en helhetsleverantör vad gäller trafik, arbetsmiljö och säkerhetsfrämjande
produkter och tjänster. Något som kan nås genom förvärv av
bland annat bolag verksamma inom industriella applikationer
samt av bolag som arbetar med eftermarknadstjänster.

Bolagets styrelse bedömer att det är rätt tidpunkt att stärka
Dignita Systems profil genom att lista Bolagets aktier på AktieTorget. Vidare är bedömningen att en notering av Bolagets
aktier ytterligare kommer öka igenkänning och medvetenhet
om Bolaget, stärka Dignita Systems profil mot investerare
och kunder samt stärka Bolagets förmåga att attrahera och
behålla kvalificerade medarbetare och nyckelpersoner. Därutöver innebär en notering av Bolagets aktier att dessa kan
användas som betalningsmedel vid förvärv.
Sammantaget kan Erbjudandet och Övertilldelningsoptionen,
tillföra Bolaget 10,9 MSEK efter emissionskostnader vilka
beräknas uppgå till cirka 1,7 MSEK. Kapitalinjektionen kommer primärt användas till att ta marknadsandelar på befintliga
och nya marknader. Bolagets avsikt är vidare att genom den
stärkta balansräkningen till följd av nyemissionen omstrukturera befintliga lån till bättre villkor. Emissionslikviden kommer
i prioritetsordning användas till följande: marknadsföring och
försäljning, utveckling av distribution- service- och installationsnät, organisationsutveckling för att kunna hantera den
bedömda växande marknadsefterfrågan, investeringar för färdigställande av ett nytt alkolås, vidareutveckling av befintliga
produkter och eventuella kompletterande förvärv.
Det är Dignita Systems styrelses uppfattning att det
befintliga rörelsekapitalet, inklusive 60 procent av emissionsbeloppet, är tillräckligt för att möta Bolagets behov under den
närmsta tolvmånadersperioden efter dagen för Memorandumets avgivande.
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Marknadsöversikt
Initiativ inom EU som exempelvis EUs Road Safety Programme (2011–2020) syftar till att minska dödsfall och olyckor i trafiken. Under 2012 omkom cirka 31 000
personer i trafiken inom EU1. För varje dödsfall uppskattas det att fyra personer får
permanenta skador, tio personer allvarliga skador och 40 personer mindre skador. Enligt Europeiska Kommissionen körs över tre procent av alla kilometer som
körs av alkoholpåverkade förare. Cirka 25 procent av samtliga dödsfall, motsvarande cirka 8 000 dödsfall per år, orsakas av att föraren varit alkoholpåverkad2.
Samhällskostnaden för detta beräknas uppgå till 130 miljarder EUR årligen3.
Alkomätare i Sverige
I Sverige såldes det under 2013 omkring 200 000 handhållna
alkomätare4. Bolagets bedömning är att årlig försäljningsvolym idag uppgår till cirka 200 MSEK. Marknaden domineras
fortfarande av billiga, ej certifierade, alkomätare med undermålig mätnoggrannhet, dessa alkomätare utgör merparten av
den totala försäljningsvolymen på marknaden. Detta är dock
en stor outnyttjad marknad för Dignita Systems. Bolaget ser
nu att efterfrågan på kvalitativa alkomätare ökar och Bolagets
bedömning är att enbart certifierade mätare kommer att
säljas i framtiden. Detta är redan fallet för alkolås där inga
alkolås säljs i Europa som inte är EN godkända.
Alkolås i Sverige
Totalt uppskattas marknaden för alkolås idag vara värd cirka
200 MSEK årligen. I Sverige är omkring 120 000 fordon utrustade med alkolås som byts ut cirka vart fjärde år5. Utöver
själva låset tillkommer relaterade tjänster där alkolås måste
kalibreras årligen för att garantera produkternas mätsäkerhet. I mars 2016 uppgick antalet personbilar i trafik i Sverige
till cirka 4,7 miljoner stycken och antalet tunga fordon vid
samma mätperiod uppgick till cirka 1 miljon stycken. Antalet
fritidsbåtar år 2010 registrerades till cirka 900 000 stycken6.
Potentialen för Dignita Systems produkter på den svenska
hemmamarknaden är fortfarande mycket stor.
Alkomätare och alkolås i Europa
En enkel extrapolering ger vid handen att den Europeiska
marknaden med över 500 miljoner invånare bör vara 50
gånger större än den svenska. Dock är marknadsförutsättningarna väldigt olika vilket gör det svårt att uppskatta
värdet på en europeisk totalmarknad. Bolaget bedömer att
totalmarknaden är betydande samt växande vilket ger goda
förutsättningar för expansion.

SVERIGE

EUROPA

Figur 1: Den svenska marknaden för alkomätare, alkolås och
kringtjänster i proportion till den europeiska.
Försäljning per produktslag och marknad
Siffrorna visar fördelning kvartal 1, 2016 av försäljning i procent
Produkt/
tjänst

Sv

Fi

No

Övr.
utland

Totalt

Alkomätare

84

8

5

3

100

Alkolås

91

4

4

1

100

Kalibrering/
eftermarknad

97

2

1

0

100

Industriella applikationer
Utöver ovanstående tillkommer marknaden för industriella
produkter och tjänster. Marknadstillväxten för detta segment
underbyggs av ett ökat kravställande på att företagen ska
säkerställa säkerheten på arbetsplatsen. Idag har samtliga företag med över tio anställda skyldighet att ha en alkoholpolicy
och kraven ökar nu på att företagen även tar ansvar för de
rehabiliteringskostnader som uppstår. Detta kommer att öka
företagens intresse att satsa på förebyggande lösningar.

Drink Driving: Towards Zero Tolerance by European Transport Safety Council, published April 2012
Study Prevention of Drink driving by use of alcohol Interlock devices, commissioned by The European Commission feb 2014
World Heatlh Organization: European Status Report on Alcohol and Health 2010
4
Motormännens Helnykterhetsförbund
5
Motormännens Helnykterhetsförbund
6
Transportstyrelsen
1
2
3
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Målsättningar och strategi
Dignita Systems grundades 2010 och är ett svenskt teknik- och kunskapsföretag som utvecklar trafiksäkerhetsfrämjande produkter och tjänster. Bolaget är idag en av de ledande aktörerna på marknaden i Sverige
inom området för godkända alkomätare och innehar en mycket stark
position inom området för godkända alkolås.
MÅLSÄTTNINGAR
• Expandera till att vara en paneuropeisk aktör som
marknadsför testprodukter under eget varumärke samt
med egna paketerade eftermarknadstjänster.
• Erbjuda egna produkter baserat på förståelse för vad
kunderna efterfrågar, för lokala samt internationella
standarder samt kunskap om teknologisk utveckling.
• Samtliga produkter ska möta standarder avseende
funktionalitet och mätnoggrannhet.
• Erbjuda produkterna till ett attraktivt pris och alltid sträva
efter att skapa en långsiktig relation med kunderna där stor
tonvikt läggs vid service och tilläggstjänster.
• Finansiella mål:
Tillväxt: Dignita Systems ska över en konjunktucykel
uppnå 25–35 procent genomsnittlig årlig organisk
tillväxt. Därtill kan förvärv tillkomma.
Marginal: Rörelsemarginalen före avskrivningar (EBITDAmarginalen) ska uppgå till +20 procent år 2021. Inom
en treårsperiod ska rörelsemarginalen före avskrivningar
(EBITDA-marginalen) upp gå till 10–15 procent.
Marknadsandel: Dignita Systems ska inneha en marknadsandel om minst 20 procent på de marknader där
Bolaget är verksamt.
STRATEGISKA ARBETSOMRÅDEN
Utveckla en förbättrad process för försäljning av alkolås
Marknadsföring ska ske genom väletablerade installationspartners där Bolaget önskar utöka dess nätverk för att få fler
installations- och distributionspunkter och samtidigt säkra
upp att de säljer Bolaget samtliga huvudprodukter. Genom
avtal med fordonsimportörer finnas med i deras tillvalslistor
samt via Bolagets hemsida erbjuda Dignita Systems villkorade alkolås. Bolagets samarbete ska tydliggöras genom enkla
avtal samt uppföljnings- och stödsystem.
Internationalisera online-försäljningen
av alkomätare och alkolås
Den initiala lanseringen av mätare i nya marknader ska ske
genom marknadsföring i digitala kanaler. I de marknader som
stöds av lagstiftning ska försäljning av alkolås primärt ske ge-

nom installationspartners som sköter både distribution samt
installation. Bolaget avser inledningsvis att penetrera den
norska och polska marknaden för alkolås inför den lagstiftning som sker under 2016/2017.
Säkerställa att samtliga nyckelprodukter har en unik
”Dignita Systems”-design med ett eget formspråk
Dignita Systems har utvecklat en unik design för dess nyckelprodukter för att lättare särskilja Bolagets produkter från konkurrerande. Under 2016 ska de nyckelprodukter vars design
avviker från formspråket designas om i enlighet med detta.
Kapitalisera på existerande kundbas
Dignita Systems verkar för att kontinuerligt öka kundbasen
och ämnar kapitalisera på denna genom kundprogram och
erbjudanden som binder kunderna till Bolaget långsiktigt.
Bolaget kommer som ett exempel på detta under 2016 att
införa ett program där samtliga alkomätarkunder efter fyra år
blir erbjudna att köpa en ny produkt där en förlängd garanti
är inkluderad. Bolaget arbetar även på värdeökande tjänster
kopplade till dess produkter där exempelvis olika typer av
försäkringar kan inkluderas.
Säkerställa en slagkraftig organisation
genom kompetent nyckelpersonal och partners
Bolaget ska kontinuerligt se över organisationsansvar samt
partnerskap och göra nödvändiga ändringar för att underbygga Bolagets tillväxtplaner. Här ingår även att stärka organisationen för att arbeta med Bolagets internationalisering.
Utveckla lösningar för industrin
Bolaget kommer arbeta med att utveckla anpassade lösningar för industrin i Sverige samt internationellt. Detta avser
primärt produkter samt tjänster som möjliggör för kunderna
att ta sitt legala ansvar gällande säkerheten på arbetsplatsen
samt förebygga samt hantera de problem som droger, och
primärt alkohol, medför. För att genomföra detta behöver
Bolaget tillgång till lösningar baserade på Infrarödteknik
vilket kan utvecklas eller inskaffas via partnerskap och/eller
lämpliga förvärv.
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VD har ordet
Vår vision är ”att rädda liv”. Detta gör vi genom att tillhandahålla kvalitativa
mätinstrument som våra kunder kan äga till ett attraktivt pris. På så sätt får
vi så många som möjligt att ”kvalitetssäkra” framförande av fordon eller
genomförande av potentiellt farliga arbetsuppgifter.
Framtiden för våra produkter och tjänster är ljus. Alla parametrar pekar mot ett ökat användande av våra produkter, låt mig
ge ett par exempel. Runt om i Europa så sänks promillehalter
för vad som är tillåtet, lagstraff för överträdelser ökar och lagkrav införs i allt fler länder för införande av alkolås för publika
transporter. Senast ut är Norge som inför lagkrav under detta
år. Detta driver att den sociala acceptansen för att framföra
fordon påverkad minskar från redan låga nivåer. Samma trend
är tydlig inom arbetsmiljön där regelverk stärks och mer och
mer ansvar läggs på arbetsgivarna. Att utsätta andra och sig
själv för fara genom alkoholpåverkan är helt enkelt inte acceptabelt i något land i Europa idag. Vi ser även initiativ inom EU
att man vill att fordonstillverkarna säkerställer att det blir enklare och billigare att installera alkolås i fordon vilket är mycket
positiv för vårt bolag. Vi stöder det arbete som pågår inom
EU där målsättningen är att samtliga fordon ska utrustas med
alkolås. I närtid så önskar man inom EU att samtliga publika
transporter har alkolås samt att samtliga medlemsländer inför
ett villkorat körkortsprogram likt det som redan finns i Sverige.
Vi tror att detta är framtiden där teknik tar över huvudansvaret
för att säkerställa minskade olyckor på grund av alkohol vilket
då frigör resurser för exempelvis polis att fokusera på andra
områden än att nykterhetskontroller.
Men det finns också utmaningar. Fordon blir mera
komplexa för installation av alkolåsprodukter där framför allt
ökningen av hybrid samt elbilar innebär nya tekniska utmaningar. I tillägg så ökar kraven på att våra produkter byggs in
i företagens existerande system, till exempel personalsystem,
och att de då även kräver pålitligt mobilkommunikation samt
identifikation för distansmätning. Vi är även övertygade att

inom en snar framtid så kommer Infrarödteknik att vara ett
komplement till den bränslecellsteknik som används idag.
Alla dessa möjligheter och utmaningar omfamnar vi på Dignita Systems där vi ser framemot att driva denna utveckling
tillsammans med våra partners och kunder.
Vi har under de senaste åren bevisat vår förmåga att designa, utveckla, producera samt leverera kvalitativa produkter
till ett attraktivt pris. Detta har gett oss en stark position på
vår svenska hemmamarknad. Vi kommer att fortsätta arbetet
för att ytterligare stärka denna position. Vi har även bevisat
att vi kan expandera till andra marknader som Finland och
Norge och vi är nu redo att öka dessa satsningar, samt att gå
in i nya marknader givet att marknadssituationen är rätt. Vi får
nu också önskemål om bättre samt integrerade system från
industrin vars syfte är att minska risken på arbetsplatserna.
Det faktum att inte alla piloter, flygledare, båtkaptener, läkare
och all personal inom känslig industri som kärnkraftsindustrin
måste genomgå nykterhetskontroll innan de startar sitt arbete
är anmärkningsvärt. Här har Dignita Systems en utmärkt
position att ta en betydande andel av en sådan marknad
som bedöms växa markant i Sverige och Europa under de
kommande åren.
Dessa möjligheter och utmaningar är skälet till att vi nu välkomnar nya ägare till Dignita Systems. Vår målsättning är att
etablera oss i samtliga relevanta Europeiska marknader samt
att tillhandahålla innovativa lösningar till industrin. Genom
detta är jag övertygad att vi kommer att leverera värden till
våra kunder, partners och ägare. Vår vision är, ”att rädda liv”
tillsammans med er räddar vi fler.

Välkommen som aktieägare i Dignita Systems!
Anders Eriksson
VD Dignita Systems

riskfaktorer
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Framtiden för våra produkter och
tjänster är ljus. Alla parametrar
pekar mot ett ökat användande
av våra produkter.
ANDERS ERIKSSON, VD DIGNITA SYSTEMS
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Resultaträkning i
sammandrag
Nedanstående resultaträkning i sammandrag avseende verksamhetsåren 2014 och 2015 är hämtade ur Bolagets koncernräkenskaper. Delårssiffrorna för kvartal 1, 2016 samt jämförelsesiffror för 2015 är tagna ur Bolagets kvartalsrapport som inte granskats
av Bolagets revisor. För fullständiga räkenskaper och ytterligare information hänvisas till Memorandumet för Erbjudandet som
Bolaget tillhandahåller på Bolagets hemsida www.dignita.com

Resultat i sammandrag, SEK
jan-mar 2016

jan-mar 2015

jan–dec 2015

jan–dec 2014

3 945 393

4 927 923

21 048 678

18 697 381

Handelsvaror

-1 652 273

-1 957 662

-8 193 110

-7 951 910

Övriga externa kostnader

-1 589 052

-2 230 445

-9 809 477

-8 822 676

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Rörelsens kostnader

Personalkostnader

-608 643

-782 659

-2 804 726

-1 852 772

Av- och nedskrivningar av materiella
och immateriella anläggningstillgångar

-271 600

-85 926

-640 237

-179 480

Rörelseresultat

-176 175

-128 769

-398 872

-109 457

446

34

3 610

753

-56 372

-110 974

-214 104

-83 148

Resultat efter finansiella poster

-232 101

-239 709

-609 366

-191 852

Resultat före skatt

-232 101

-239 709

-609 366

-191 852

0

0

0

0

-232 101

-239 709

-609 366

-191 852

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Skatt
Resultat

adresser

BOLAGET
Dignita Systems AB (publ)
Formvägen 16, SE-906 21 Umeå
Tel +46 (0)90-129 400
FINANSIELL RÅDGIVARE
Partner Fondkommission AB
Lilla Nygatan 2, SE-411 09 Göteborg
Tel +46 (0)31-761 22 30
REVISOR
Revisionsbyrå Deloitte AB
Kungsgatan 80, SE-901 02 Umeå
Tel +46 (0)75 246 37 30
KONTOFÖRANDE INSTITUT
Euroclear Sweden AB
Klarabergsviadukten 63, SE-111 64 Stockholm
Tel. +46 (0)8-402 90 00
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