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Definitioner 
Bolaget, Followit Holding AB eller Koncernen     
Followit Holding AB (publ) orgnr:556540-7615     
om inget annat framgår av sammanhanget 
 
Erbjudandet 
Föreliggande emission som närmare beskrivs i detta prospekt 
 
Finansinspektionens godkännande 
Prospektet har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 
lagen  (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen innebär 
inte någon garanti från Finansinspektionens sida att sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller 
fullständiga. 
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Sammanfattning 
Följande sammanfattning skall ses som en introduktion till prospektet och innehåller inte 
nödvändigtvis all information för ett investeringsbeslut, varför varje investeringsbeslut skall baseras 
på prospektet i sin helhet. Den som eventuellt väcker talan vid domstol i anledning av prospektet kan 
bli skyldig att svara för översättning av prospektet. Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas styrelsen 
vilka upprättat sammanfattningen om denna är vilseledande, felaktig eller oförenlig med övriga delar 
av prospektet.  
 
Erbjudandet 
Föreliggande emission som närmare beskrivs i detta prospekt 
 
Finansinspektionens godkännande 
Prospektet har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 
lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen innebär 
inte någon garanti från Finansinspektionens sida att sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller 
fullständiga. 
 
Bakgrund och motiv 
Koncernen har efter företagsförvärv genomgått en period av samordning av två geografiskt åtskilda 
verksamheter för att på så sätt utvinna förväntade synergieffekter. Emissionslikviden skall framför 
allt användas till att sanera en stor del av Bolagets skuldbörda samt även möjliggöra en satsning på 
ökad försäljning. Sammantaget beräknas dessa faktorer ge Bolaget förutsättning för att nå ett stabilt 
framtida positivt kassaflöde.  
Dock kan inte uteslutas att framtida lånebehov kommer att uppstå. 
 
Verksamhet och affärsidé 
Koncernen erbjuder innovativa, kvalitetssäkrade, marknadsledande produkter och system för 
positionering och mobil kommunikation. Lösningarna används idag främst inom transport och 
säkerhetsindustrin samt av privatpersoner vid övervakning av värdefulla egendomar. Syftet är att 
skapa system som säkrar och underlättar kundens strävan i att skapa trygghet samt att effektivisera 
befintliga affärsprocesser. 
  
Risker 
Det är av avgörande betydelse att läsaren av detta prospekt tar sig tid att, förutom granskning av 
hela prospektet, beakta de risker som beskrivs under avsnittet ”Riskfaktorer” innan 
investeringsbeslut fattas. Detta för att läsaren inte skall förbise en noggrann analys av de risker som 
beskrivs i detta prospekt. Investeringar i aktier är förenat med risktagande. Ett antal faktorer utanför 
Bolagets kontroll kan påverka resultat och finansiell ställning. Potentiella investerare bör noggrant 
överväga de beskrivna riskfaktorerna liksom övrig information i detta prospekt innan beslut fattas om 
teckning av aktier i Bolaget. Faktorerna är inte beskrivna i prioritetsordning och gör inte heller 
anspråk på att vara heltäckande.  
 
De risker som beskrivs i detta dokument är bland annat:  
Verksamhets- och branschrelaterade risker 

 Marknadsutveckling 

 Produktion 

 Personal 

 Internationell expansion 

 Konkurrenter 

 Lager 

 Valutarisker 



 4 

 Kunder 

 Kreditrisker 

 Likviditet och finansiering 
 
Riskfaktorer relaterade till aktien 

 Likviditetsbrist i marknaden för Bolagets aktie 

 Kursfall på aktiemarknaden 

 Utebliven utdelning 
 
Bolagets hemvist och juridiska form 
Styrelsen har sitt säte i Skellefteå kommun. Adress till Bolagets huvudkontor är: Followit Holding AB, 
Plåtvägen 9a, 931 61 Skellefteå. Gällande lagstiftning är aktiebolagslagen och Bolagets juridiska form 
är aktiebolag. Emittenten registrerades 1997-04-11. Bolaget är ett publikt aktiebolag. 
 
Styrelsens sammansättning, ledande befattningshavare samt revisor 
Styrelse Anders Walldov, ordförande 
 Jan Vellner, ledamot 
 Danny Aerts, ledamot 
 Olof Karlberg, ledamot 
 
VD/Koncernchef Jan Vellner 
  
Revisor Magnus Orregård, auktoriserad revisor 
   
Bolagsstruktur 
Koncernen består från 2008 av ett moderbolag, Followit Holding AB (publ) och dess två helägda 
dotterbolag, Followit AB och Followit Lindesberg AB. Koncernens affärsområden benämns Security, 
Mobistics, Outdoor och Wildlife. Followit Holding AB:s verksamhet bedrivs från Skellefteå och de två 
senare nämnda affärsområden bedrivs från Lindesberg.  
 
Aktieägare samt organisation 
Största aktieägare i Bolaget är Anders Walldov som privat och via bolag äger 49 000 000 aktier, vilket 
motsvarar 19,3 % av Bolagets röster samt kapital. 
 
Emissionsbeslut  
Vid extra bolagsstämma den 1 augusti 2008 beslutades att genomföra en nyemission om högst 
253 969 809 aktier. Vid fulltecknad emission ökas aktiekapitalet med högst 5 079 396, 18 kronor. 
 
Erbjudandet i sammandrag 
Företrädesrätt En (1) innehavd aktie ger en (1) teckningsrätt 
 Det krävs en (1) teckningsrätt för att teckna en (1) ny aktie 
Avstämningsdag 29 augusti 2008 
Emissionsbelopp Högst 15 238 189 kronor 
Kurs 0,06 kronor  
Kvotvärde 0,02 kronor 
Antal emitterade aktier Högst 253 969 809 aktier 
Teckningstid 1-19 september 2008 
ISIN-kod SE0001253683 
Handelsplats AktieTorget 
Handelsbeteckning FOLL 
Handelspost 10 000 aktier 
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Garanti för fulltecknande av nyemissionen 
Anders Walldov, Karlavägen 11, 114 24 Stockholm och Hans Sköld, Karlavägen 11, 114 24 Stockholm 
har den 27 maj 2008  beslutat att för det fall nyemissionen inte fulltecknas av övriga 
teckningsberättigade, teckna aktier i sådan omfattning att nyemissionen fulltecknas. 
Emissionsgaranternas ovan nämnda åtagande kommer att ske genom kontant betalning mot 
vederlag motsvarande sex procent av det totala emissionsbeloppet.  
Garantin är ej säkerställd men Bolaget gör bedömningen att garanterna har möjlighet och kommer 
att uppfylla sina åtaganden. 
 
Emissionskostnader och utspädning 
Bolagets emissionskostnader beräknas uppgå till 1 600 000 kronor.  
Antalet aktier kommer att öka från 253 969 809 till 507 939 618, innebärande en utspädning med 
253 969 809 aktier. 
De aktier som inbjudan avser kommer att representera 50,0 % av kapital och röster. 
 
Finansiell information i ett sammandrag 
Nedanstående sammandrag av Bolagets resultat och balansräkningar bör läsas tillsammans med de 
avsnitt som presenterar Bolagets finansiella räkenskaper vilka återfinns på annan plats i detta 
prospekt.  
Finansiell information 2007-2005 avser reviderade årsredovisningar. Delårsrapport har ej granskats 
av revisor.  
 
Koncernresultaträkningar i sammandrag (tkr)     
  2008 2007 2007 2006 2005 
  1/1-30/6 1/1-30/6 Helår Helår Helår  

       
Nettoomsättning  25 326 13 611 48 695 33 758 15 772 
Övriga intäkter  1 593 56 1 959 265 1 856 
Rörelseresultat  -2 519 -1 734 -154 6 029 1 279 
Årets/periodens resultat  -2 980 -1 855 -666 5 318 1 116 
       
Koncernbalansräkningar i sammandrag (tkr)     
  2008 2007 2007 2006 2005 
  1/1-30/6 1/1-30/6 Helår Helår Helår  

       
Anläggningstillgångar  36 536 35 520 36 778 16 661 16 339 
Omsättningstillgångar  19 683 23 474 2 451 16 756 11 701 
Eget kapital  35 960 37 705 38 940 26 588 14 288 
Skulder  20 259 21 289 22 359 6 829 13 752 

 
Kassaflödesanalys i sammandrag (tkr)      
    2008 2007 2007 2006 2005 
    1/1-30/6 1/1-30/6 Helår Helår Helår 

         
Kassaflöde från den löpande verksamheten -463 -2 505 -1 464 5 985 3 031 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 383 -2 716 -6 404 -2 001 -2 164 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 109 -4 818 4 267 -1 609 721 
Förändring av likvida medel  -737 -10 039 -3 601 2 375 1 588 
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Riskfaktorer 

Allt företagande och investeringar på aktiemarknaden är förenat med risktagande och i detta fall 
utgör inte aktieägande i Followit Holding AB något undantag. Förutom risker kopplade till 
aktiemarknaden finns även risker kopplade till Bolaget och dess verksamhet. I det följande beskrivs 
ett antal risker som bör tas i beaktande. Framställningen gör inte anspråk på att vara fullständig. 
Riskfaktorerna är inte heller rangordnade efter betydelse. Den som överväger att investera i Bolaget 
bör därför göra en utvärdering av all information i prospektet tillsammans med en allmän 
omvärldsbedömning.  
 
Verksamhets- och branschrelaterade risker 
 
Marknadsutvecklingen 
En marknad som växer i snabb takt innebär att olika aktörer inom olika marknadssegment ser en 
möjlighet att ta plats. Ett exempel är bilindustrin som hittills ställt sig kallsinnig till samarbeten och 
istället investerat stora pengar i egna system med varierande resultat. Sett som en enskild 
kund/marknad kan detta resultera i att ett bolag som specialiserar sig inom ett väl definierat 
nischområde tappar marknadsandelar. För Bolaget är detta förvisso ett hot men samtidigt av mindre 
betydelse då vi har ett brett antal tillämpningsområden för våra produkter, något som 
konkurrerande leverantörer till stor del saknar.  
 
Produktion 
Med ökade volymer ställs också ökade krav på producerande enhet. De producenter som i dag 
används, och kan användas, lär knappast lida brist på kapacitet för storskalig produktion utan hotet 
ligger snarare i deras konkurrenskraft vad gäller pris. Möjligheten finns att förlägga hela eller delar av 
produktionen i lågprisländer. Detta innebär samtidigt ökade risker för brister i kvalitet genom att den 
flexibilitet och kontroll som i dag finns i produktionsledet går förlorad.  
 
Personalen 
En liten organisation är alltid känslig för personalomsättning då kompetensen och kunskapen om 
Bolaget begränsas till ett fåtal personer. Förhållandet är likartat inom såväl teknik som 
marknad/försäljning. I takt med att Bolaget växer minskar denna risk men samtidigt ökar då kravet på 
att organisationen effektivt kan rekrytera rätt typ av kompetens.  Med måttlig organisk tillväxt anser 
vi att denna risk är låg för att sedan öka vid en snabbare tillväxttakt.  
 
Internationell expansion 
För att kunna etablera verksamhet i nya länder krävs normalt samarbeten med nationella 
försäljningsorganisationer. Dessa kan vara svåra att övertyga om samarbetsavtal då volymerna på en 
ny marknad till en början är små innan Bolagets varumärke etablerats. Detta har hittills varit den 
enskilt största begränsande faktorn för ökade volymer. 
 
Konkurrenter 
Konkurrenssituationen har under de senaste åren varit relativt komplicerad. Nya bolag med 
konkurrerande produkter har etablerats samtidigt som befintliga har försvunnit. De produkter som 
funnits har haft en mycket varierande kvalitet och funktionalitet.  
 
Kunder 
Koncernen har ett relativt stort antal kunder där ett fåtal står för den övervägande delen av 
omsättningen och Bolaget är därför beroende av goda relationer med dessa nyckelkunder. 
Nyckelkunderna är, förutom den omsättning de genererar, också mycket viktiga för att motverka 
konkurrens inom de affärsområden de verkar. En stark distributör skapar hinder för andra bolag att 
etablera verksamhet och är därför vårt starkaste redskap för att skapa långsiktiga affärsmöjligheter 
på viktiga marknader. Ett bra samarbete med en industriell kund skapar barriärer för andra 
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leverantörer och det är därför mycket viktigt att bygga upp långsiktiga relationer som baseras på 
ömsesidigt förtroende med hänsyn till båda parters vinstintressen.  
 
Lager 
Bolagets mest likviditetskrävande post är lager. Svårigheter har funnits att balansera lagernivån för 
att kunna säkerställa hög leveranskapacitet. Under 2007 tillkom genom bolagsförvärv ett antal nya 
produkter som lagerhållits i relevanta volymer. Detta innebar ökade krav på förbättrad produktions- 
och leveransplanering för att minska riskerna med höjda lagerkostnader. 
 
Nedskrivning av goodwill 
Bolaget och dess Styrelse kommer under året att ta ställning till om goodwillvärdet för förvärven av 
de verksamheter som nu samlats i Followit Lindesberg AB måste skrivas ned med en direkt negativ 
påverkan på koncernens resultat som följd. Trots ett antal rationaliserings- och 
kostnadsminskningsåtgärder kan en nedskrivning inte i dagsläget uteslutas.  
 
Valutarisker 
Eftersom Bolaget har en relativt stor andel av försäljningen utomlands samt upphandlar varor i 
utlandet, är Bolaget exponerat mot risker i samband med valutaförändringar. Riskerna utgörs av 
omräkning av valuta vid inköps- och försäljningstransaktioner. Vid större enskilda affärer kan behov 
finnas av kurssäkring.  
 
Kreditrisker 
Kreditriskerna hos kunderna varierar. Hos de industriella kunderna är de låga och hos distributörerna 
relativt höga. Höga kreditrisker hanteras genom begränsade kreditbelopp och i vissa fall genom 
begäran om förskottsbetalning eller bankgaranti.  
 
Intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov 
Det kan inte med säkerhet sägas att Bolaget blir vinstgivande i den omfattning som beskrivs i detta 
prospekt. Det kan även hända att det tar längre tid än beräknat innan Bolaget når ett positivt 
kassaflöde. Det kan inte uteslutas att Bolaget i framtiden kan komma att söka nytt externt kapital och 
det finns inga garantier för att det i så fall kan anskaffas på för aktieägarna fördelaktiga villkor. Ett 
misslyckande i att generera vinster i tillräcklig omfattning kan påverka Bolagets marknadsvärde.  
 
Risk avseende garant för emissionen 
Anders Walldov och Hans Sköld har i avtal den 27 maj 2008 garanterat Bolaget att teckna de aktier 
som ej tecknas av andra. Garantin är ej säkerställd men Bolaget gör bedömningen att garanterna har 
möjlighet och kommer att uppfylla sina åtaganden. 
 
Riskfaktorer relaterade till aktien 
 
Aktiens likviditet  
Det kan inte uteslutas att Bolagets aktie, i likhet med aktier i många andra mindre bolag, under 
perioder handlas endast i begränsad utsträckning. En illikvid aktie kan medföra stora kurssvängningar 
och komma att handlas till kurser som väsentligt avviker från den aktiekurs som anges i detta 
Erbjudande. 
 
Kursfall på aktiemarknaden 
Bolagets aktiekurs kan i framtiden komma att fluktuera bland annat beroende på resultat, 
konjunkturförändringar och marknadens intresse för Bolagets aktie.  Det finns inga garantier för att 
aktiekursen inte kommer att sjunka. En lägre aktiekurs kan också medföra att kapitalanskaffning 
genom ytterligare nyemission försvåras. 
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Utebliven utdelning 
Tidpunkten för, och storleken på eventuella framtida utdelningar föreslås av Styrelsen. I övervägande 
om framtida utdelning kommer Styrelsen för Bolaget att väga in flera faktorer, bland annat 
verksamhetens utveckling, rörelseresultat och finansiella ställning, aktuellt och förväntat 
likviditetsbehov samt expansionsplaner. Så länge ingen utdelning lämnas måste eventuell avkastning 
på investeringen genereras genom höjning av aktiekursen.  
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Inbjudan, bakgrund och motiv 
Inbjudan till teckning av aktier i Followit Holding AB (publ) 
Med stöd av extra bolagsstämma den 1 augusti 2008 har Styrelsen i Followit Holding AB (publ) 
beslutat att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Erbjudandet omfattar 
högst 253 969 809 aktier till en teckningskurs om 0,06 kronor vilket innebär att Bolaget kan tillföras 
högst 15 238 188,54 kronor. Vid fulltecknad emission ökar Bolagets aktiekapital med 5 079 396, 18 
kronor före avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till 1 600 000 kronor.   
 
Härmed inbjuds befintliga aktieägare att, i enlighet med villkoren i detta prospekt, teckna aktier i 
Followit Holding AB (publ) till en kurs om 0,06 kronor. Vid fulltecknad emission kommer 
aktiekapitalet att öka med 5 079 396, 18 kronor, från 5 079 396,18 kronor till 10 158 792,36 kronor 
och antalet aktier kommer att ökas från 253 969 809 aktier till 507 939 618 aktier. 
 
Bakgrund och motiv 
Koncernen har efter det stora bolagsförvärvet 2007 genomgått en period av samordning av de två 
geografiskt åtskilda verksamheterna för att utvinna förväntade synergieffekter. Huvuddelen av detta 
arbete är nu genomfört och koncernen kan blicka framåt mot nya höga försäljningsmål med 
åtföljande resultatförbättring. För att sanera Bolagets skuldbörda, skapa ett rörelsekapital för en 
förväntad kraftig expansion samt skapa en slagkraftigare försäljningsorganisation har Styrelsen funnit 
det nödvändigt att be en extra bolagsstämma om ett begränsat kapitaltillskott i form av den nu 
föreslagna nyemissionen. 
Dock kan inte uteslutas att framtida lånebehov kommer att uppstå. 
 
Styrelsens försäkran 
Prospektet har upprättats av Styrelsen för Followit Holding AB (publ) med anledning av föreliggande 
nyemission.  Styrelsen är fullt ut ansvarig för prospektet och dess innehåll. 
 
Styrelsen försäkrar att den har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att 
uppgifterna i prospektet, såvitt Styrelsen känner till, överensstämmer med faktiska förhållanden och 
att inget har utelämnats som kan komma att påverka dess innebörd.  
 
Skellefteå den 26 augusti 2008 

Styrelsen i Followit Holding AB (publ) 
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VD har ordet 
Allmänt 
Försäljningen 2008 har, som första halvåret visar, inletts svagare än förväntat. Anledningen till detta 
kan härledas till en överskattning av förmodade order till kunder med ramavtal samt en låg 
orderingång på nyförsäljning beroende på brister i säljorganisationen. Första halvåret drar därför ner 
den, av tidigare ledning, förutspådda tillväxten men genom att vi nu agerar mer offensivt än tidigare 
skapar vi möjligheter för att vi under 2009 ska kunna öka omsättningen och få ett positivt resultat. 
Bolaget verkar på marknader som då verksamheten startade innehöll ett fåtal aktörer men som efter 
hand har blivit mer konkurrensutsatt. Vi är dock rustade för att möta marknadens ökade krav på 
kvalitet och funktion. En rad åtgärder har vidtagits av den nya Styrelsen som tillträdde 17 april 2008, 
som syftar till att trygga vår position på marknaden. Förutom produkter som håller mycket hög 
kvalité och är väl beprövade besitter vår organisation en stor marknads- och kundkännedom. Detta 
tillsammans med ett under många år upparbetat nätverk av stabila samarbetspartners och 
underleverantörer gör att våra kunder ser oss som en stark och komplett leverantör. En ny hemsida 
introduceras i augusti 2008 med inriktning på marknaden samt utrymme för handel via Internet. 
Parallellt med den ökade fokuseringen mot marknaden genomförs en rad andra omfattande åtgärder 
för att möta en ökad försäljning, såsom förändringar och effektiviseringar inom Bolagets logistik, 
förbättringar av support, utökat samarbete med viktiga leverantörer och samarbetspartners samt 
outsourcing av viss produktion. 
 
Organisation  
Organisationen är platt med korta beslutsvägar vilket gör att vi kan agera snabbt och effektivt i de fall 
det är nödvändigt. Kompetensen är bred och väl anpassad för de marknader vi verkar på. Den nya 
Styrelsen, som även den är anpassad med specialkompetenser för att matcha våra marknader, är 
aktivt med i Bolagets utveckling och kan på så sätt fatta beslut som är grundade på vår situation. 
Säljorganisationen har under våren förstärkts med ytterligare tre personer. 
 
Nuläge 
Den nya ledningen har under sin korta tid i Bolaget stött på en rad problem i form av oreda i 
bokföringen, felaktiga lagersaldon, ogiltiga avtal med anställda och mindre lönsamma verksamheter. 
Vi har nu kommit relativt långt i vår utredning av Bolagets status, vilket medför ett antal 
extraordinära kostnader för bl.a. juridisk rådgivning. Bolaget räknar med bli klar med detta innan 
årsskiftet 2008/2009. Speciellt förvärven av verksamheterna i Lindesberg har genomgått en 
genomlysning med följd att lagervärdet fått skrivas ned med cirka 2 000 000 kronor.  
Eventuellt nedskrivningsbehov av goodwill kommer successivt att prövas av Styrelsen, i synnerhet 
med anledning av pågående utredning. Vår bedömning är att risken för ett nedskrivningsbehov har 
minskat på grund av att ett antal rationaliserings- och kostnadsminskningsåtgärder vidtagits, men 
beroende på faktiskt utfall kan en nedskrivning i dagsläget inte uteslutas    
 
Framtidsutsikter 
Produktprogrammet talar sitt tydliga språk. Sökning och spårning av människor, djur och fordon via 
radio, GSM och GPS har kommit för att stanna och nya marknader öppnar sig hela tiden, bara 
fantasin sätter gränser för vad man kan använda den här tekniken till. Näringslivets ökade krav på 
precision, effektivitet och säkerhet borgar för att vi under många år framöver kan fylla våra 
orderböcker. Tekniskt sett ligger våra produkter långt framme och för att hålla den positionen krävs 
inga ytterligare stora och tidskrävande utvecklingsprojekt vilket gör att vi istället kan koncentrera oss 
på löpande produktförbättringar och försäljning. Som sagt, listan på användningsområden och 
marknader kan göras lång och vi ser därför mycket positivt på Bolagets framtida utveckling.  
 
Jan Vellner, VD/Koncernchef 
Followit Holding AB (publ) 
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Villkor och anvisningar 
Inbjudan till teckning i nyemission 
Härmed inbjuds aktieägarna i Followit Holding AB (publ), i enlighet med villkoren i detta prospekt, att 
för varje innehavd aktie i Bolaget teckna en ny aktie för 0,06 kronor.  
 
Nyemissionen av högst 253 969 809 aktier, har beslutats vid extra bolagsstämman den 1 augusti 
2008. 
 
Företrädesrätt till teckning  
Den som på avstämningsdagen den 29 augusti 2008 är aktieägare i Followit Holding AB (publ) äger 
företrädesrätt att teckna aktier Bolaget.  
 
Teckningsrätter  
Aktieägare i Followit Holding AB (publ) erhåller för varje (1) innehavd aktie en (1) teckningsrätt. Det 
krävs en (1) teckningsrätter för att teckna en (1) aktie.  
 
Teckningskurs  
Teckningskursen är fastställd till 0,06 kronor per ny aktie. Courtage utgår ej.  
 
Avstämningsdag  
Avstämningsdag hos VPC AB för rätt till deltagande i emissionen är den 29 augusti 2008. Sista dag för 
handel i aktien med rätt till deltagande i emissionen är den 26 augusti 2008. Första dag för handel i 
aktien utan rätt till deltagande i emissionen är den 27 augusti 2008.  
 
Teckningstid  
Teckning av aktie kan ske under tiden från och med den 1 september 2008 till och med den  19 
september 2008. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar 
därefter sitt värde och bokas bort från aktieägarnas VP-konton utan avisering från VPC.  
 
Handel med teckningsrätter  
Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden från och med den 1 
september 2008 till och med den 16 september 2008. Värdepappersinstitut med erforderliga 
tillstånd handlägger förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter. Den som önskar köpa eller 
sälja teckningsrätter skall därför vända sig till sin bank eller fondkommissionär.  
 
Emissionsredovisning och anmälningssedlar  
 
Direktregistrerade aktieägare  
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 29 augusti 2008 är 
registrerade i den av VPC för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt 
emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi från VPC och särskild anmälningssedel. 
Prospektet kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida samt AktieTorgets hemsida för 
nerladdning. I det fall prospektet önskas skickat i utskrivet format erhålls det från Bolaget på 
begäran. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat erhållna teckningsrätter. 
Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med 
flera, erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. VP-avi som redovisar 
registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej.  
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Förvaltarregistrerade aktieägare  
Aktieägare vars innehav av aktier i Followit AB Holding AB är förvaltarregistrerade hos bank eller 
annan förvaltare erhåller varken emissionsredovisning, prospekt eller särskild anmälningssedel. 
Teckning och betalning skall då istället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.  
 
Teckning med stöd av företrädesrätt  
Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning senast den 19 
september 2008. Teckning genom betalning skall göras antingen med den, med 
emissionsredovisningen utsända, förtryckta inbetalningsavin eller med den inbetalningsavi som är 
fogad till den särskilda anmälningssedeln enligt följande alternativ:  
 
1) Inbetalningsavi  
I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning skall endast 
den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. 
Särskild anmälningssedel skall då ej användas. Observera att teckning är bindande.  
 
2) Särskild anmälningssedel (ANMÄLAN 1) 
I de fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras, eller ett annat antal teckningsrätter än vad som 
framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, skall den särskilda 
anmälningssedeln användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren skall 
på anmälningssedeln under rubriken Anmälan 1, uppge det antal aktier som denne tecknar sig för 
och på inbetalningsavin fylla i det belopp som skall betalas. Betalning sker således genom utnyttjande 
av inbetalningsavin. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan 
avseende.  
 
Särskild anmälningssedel kan erhållas från Aqurat Fondkommission på nedanstående 
telefonnummer. Ifylld anmälningssedel skall i samband med betalning skickas eller lämnas på 
nedanstående adress och vara Aqurat Fondkommission tillhanda senast klockan 17.00 den 19 
september 2008. Observera att teckning är bindande.  
 
Aqurat Fondkommission AB  
Box 702 
182 17 Danderyd 
Tfn 08–544 987 55 
Fax 08-544 987 59 
 
Teckning utan företrädesrätt  
Privata och institutionella investerare erbjuds att teckna de aktier som inte tecknas under utövande 
av företrädesrätt genom teckningsrätter. I händelse av överteckning kommer Styrelsen att besluta 
om tilldelning, varvid Styrelsen kan fästa avseende vid tidpunkten för inkommen anmälningssedel. 
Tilldelningen kan dessutom helt eller delvis komma att ske genom slumpmässigt urval. Vid 
överteckning kan tilldelning komma att ske med ett lägre antal aktier än vad som angivits på 
anmälningssedlarna eller i vissa fall helt utebli. Intresseanmälan görs på ”Anmälningssedel för 
teckning utan företräde” (ANMÄLAN 2).  
Lägst antal aktier som kan tecknas är en (1). Det finns ingen övre gräns för hur många aktier en 
anmälan kan avse. Inskickad anmälningssedel är bindande. I det fall fysisk/juridisk person inkommer 
med två anmälningssedlar kommer den senast inkomna teckningsanmälan att gälla. 
Efter det att Styrelsen beslutat om tilldelning av överblivna teckningsrätter som kan tecknas utan 
företräde skickas avräkningsnotor ut till de som erhållit tilldelning. Detta beräknas ske den 25 
september 2008 med likviddag senast 3 oktober 2008. 
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Aktieägare bosatta i utlandet  
Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, 
Sydafrika, Japan, Australien) och vilka äger rätt att teckna aktier i nyemissionen, kan vända sig till 
Aqurat Fondkommission på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning.  
 
Betald tecknad aktie (BTA)  
Teckning genom betalning registreras hos VPC så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några 
bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av 
betalda tecknade aktie (BTA) skett på tecknarens VP-konto. Tecknade aktier är bokförda som BTA på 
VP-kontot tills nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.  
 
Handel i BTA  
Handel i BTA kommer att ske på AktieTorget från den 1 september 2008 tills emissionen registrerats 
hos Bolagsverket.  
 
Leverans av aktier  
Så snart emissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske i mitten av oktober 2008, 
ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från VPC.  
 
Utdelning  
Alla aktier har lika rätt till utdelning. De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med 
innevarande verksamhetsåret.  
 
Handel på AktieTorget  
Aktierna i Followit Holding AB är upptagna till handel på AktieTorgets handelslista. Aktierna som 
emitteras i nyemissionen avses att tas upp till handel omedelbart efter registrering av nyemissionen. 
Information om när handeln i de nya aktierna inleds, kommer att lämnas via ett pressmeddelande 
innan handeln påbörjas.  
 
Handelsbeteckningen är FOLL. Aktiens ISIN-kod är SE0001253683. En handelspost uppgår till 10 000 
aktier.  
 
Offentliggörande av utfallet i emissionen  
Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats och senast omkring 24 september 2008, kommer 
Bolaget att offentliggöra utfallet av emissionen. Offentliggörande kommer att ske genom 
pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.  
 
AktieTorget 
AktieTorget är ett värdepappersinstitut och har Finansinspektionens tillstånd att driva handel med 
värdepapper utifrån det regelverk som gäller MTF. Genom avtal med OMX Nordiska Börs använder 
AktieTorget fondbörsens handelssystem SAXESS. Det innebär att den som vill köpa och sälja aktier 
som är noterade på AktieTorget använder sin vanliga bank eller fondkommissionär. Aktiekursen från 
bolag på AktieTorget går att följa i realtid hos de flesta Internetmäklare och på hemsidor med 
finansiell information. Aktiekurserna finns även att följa på Text-TV och i dagstidningarna. 
 
Översättningskostnad 
De nya reglerna för prospekt möjliggör spridning av prospektet inom hela EU. I förekommande fall 
kan den person som med anledning av detta prospekt väcker talan mot Bolaget bli tvungen att själv 
stå för översättningskostnad av prospektet. 
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Aktiens prissättning 
Styrelsen har föreslagit extra bolagsstämma den 1 augusti 2008 att teckningskursen skall fastställas 
till 0,06 kronor per aktie. Vid fulltecknad nyemission och räknat på emissionskursen kommer Bolagets 
värde att uppgå till 30 476 000 kronor. 
 
Emissionskostnader och utspädning 
Bolagets emissionskostnader beräknas uppgå till 1 600 000 kronor.  
Antalet aktier kommer att öka från 253 969 809 till 507 939 618, innebärande en utspädning med 
253 969 809 aktier. 
De aktier som inbjudan avser kommer att representera 50,0 % av kapital och röster. 
 
Spridning av prospektet 
Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering 
eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Prospektet för inte distribueras i Amerikas 
Förenta Stater, Kanada eller något annat land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärder 
enligt ovan eller strider på regler i ett sådant land.  
 
Prospektets tillgänglighet 
Prospektet kommer att finnas tillgängligt på följande hemsidor: 
www.followit.se 
www.aqurat.se 
www.aktietorget.se 
www.fi.se 

 

http://www.aktietorget.se/
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Om Followit Holding AB (publ) 
Verksamhetsbeskrivning och produkter 
Koncernen erbjuder innovativa, kvalitetssäkrade, marknadsledande produkter och system för 
positionering, mobil kommunikation, friluftsliv och viltforskning. Lösningarna används idag bland 
annat inom transportsektorn, säkerhetsindustrin, försäkringsbranschen, av forskarteam och jägare 
samt av privatpersoner vid övervakning av värdefulla egendomar.  
 
Syftet är att skapa system som säkrar och underlättar kundens strävan i att skapa trygghet samt att 
effektivisera befintliga affärsprocesser 
 
Produkter som Bolaget erbjudit marknaden åren 2005-2008 beskrivs nedan. 
Produkter    
2005 2006 2007 2008 
Appello Appello Appello Appello 
Locator Locator Locator Locator 
 Renhalsband Renhalsband Renhalsband 
  Contact Pro Contact Pro 
  Contact GPS Contact GPS 
  Tellus Tellus 
 
Målsättning 
Bolagets målsättning är att vara den leverantör av sök-/spårningsutrustning och 
mobildatakommunikation som leder utvecklingen i respektive affärssegment. Vi är redan en aktad 
leverantör i Europa och vår vision är att inom fem år vara en av de starkaste leverantörerna i Europa 
med försäljning över hela världen.  
 
Affärsmodell 
Samtliga affärssegment knyter an till varandra och ger Bolaget stora möjligheter till synergieffekter. 
Konkurrenterna representerar oftast enbart ett eller två av våra fyra affärssegment. De bör därmed 
ha svårare att hitta synergier från besläktade affärsområden som vi redan har i Bolaget.  
 
Marknadsföring  
Från att ha varit ett ingenjörsföretag kommer nu Bolaget att ändra karaktär och fokusera mer än 
tidigare på marknaden utan att göra avkall på utvecklingen av nya produkter som efterfrågas. En 
stark och kompetent säljorganisation kommer att byggas upp. En ny hemsida implementeras under 
augusti 2008 med ökat fokus på service åt våra kunder.  Genom att vara offensiva på marknaden 
kommer vi tidigt att få signaler om vilka projekt vi ska satsa på. Varumärket ”Followit” ska stärkas 
genom en grundlig och omfattande marknadsföringsstrategi. 
 
Bolagsinformation 
Firmanamn Followit Holding AB (publ) 
Säte Västerbotten län, Skellefteå kommun 
Organisationsnummer 556540-7615 
Datum för bolagsbildning 1997-04-11 
Nuvarande firmas registreringsdatum 2004-09-01 
Land för bolagsbildning Sverige 
Juridisk form Aktiebolag  
Lagstiftning Aktiebolagslagen 
Kontaktuppgifter Plåtvägen 9a, 931 61 Skellefteå 

0910-200 020 
info@followit.se 

Hemsida www.followit.se 
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Organisationsstruktur 
Koncernens rörelsedrivande dotterbolag Followit AB bildades den 2 maj år 2000. Den 1 maj 2005 
förvärvades Mobistics AB och Dataekonomen Branschsystem i Ratan AB som namnändrats till 
Followit Innovation AB. Dessa bolag har under början av 2008 fusionerats in i Followit AB. Under 
2007 förvärvades två moderbolag, Televilt Holding AB och Reperto Holding AB, med totalt 3 
dotterbolag som i början av 2008 fusionerats och namnändrats till Followit Lindesberg AB. Koncernen 
består från 2008 av ett moderbolag, Followit Holding AB (publ) och dess två helägda dotterbolag, 
Followit AB och Followit Lindesberg AB. Koncernens affärsområden benämns Security, Mobistics, 
Outdoor och Wildlife. Huvudkontorets säte är förlagt till Skellefteå och de två senare nämnda 
affärsområden bedrivs från Lindesberg. Koncernen utvecklar produkter och tjänster för positionering, 
mobil datakommunikation och datapresentation genom geografiska informationssystem. Followit AB 
har patenterade lösningar där befintliga teknologier kombineras för att möjliggöra effektiva system 
inom säkerhet, logistik och övervakning. Koncernens affärsmässiga grunder baseras på försäljning av 
mjukvara, hårdvara, leverans av interaktiva karttjänster samt försäljning av därtill hörande tjänster. 
 
Företagsförvärv 
Den 11 juni 2007 förvärvade Koncernen 100 % av aktiekapitalet i Reperto Holding AB och Televilt 
Holding AB (namnändrat till Followit Lindesberg AB). De förvärvade bolagen förvärvades som en 
enhet. Den förvärvade verksamheten bidrog med nettoomsättning på 25 280 tkr och ett 
nettoresultat på -697 tkr till Koncernen för perioden från 11 juni, 2007 till 31 december, 2007. Om 
förvärvet hade skett per den 1 januari 2007, skulle Koncernens nettoomsättning ha varit 7 743 tkr 
högre. Koncernens resultat före skatt skulle ha varit ca 2 000 tkr sämre. ( Se även not 26 i Historisk 
finansiell information). 
 
Företags förvärv juni 2007  
 

 Televilt Holding AB, 556569-4287 (100%)  
- TVP Positioning AB, 556573-2400 (100%) 
 

 Reperto Holding AB, 556609-9981 (100%) 
 - Reperto AB, 556529-2383 (100%)   
 - InCase International AB, 556666-5278 (100%) 

 
Fusioner under 2008 
Följande bolag fusionerades in i Followit AB 

 Mobistics AB   

 Followit Innovation  
 

Följande bolag fusionerades in i Televilt Holding (nu Followit Lindesberg AB) 

 TVP Positioning AB                                      

 Reperto Holding AB                                      

 Reperto AB              

 InCase International AB         
 
Beskrivning av förvärvet av Lindesbergsföretagen    
Followit Holding AB (publ) med de helägda dotterbolagen Followit AB, Mobistics AB och Followit 
Innovation AB förvärvade i juni 2007 en företagsgrupp bestående av Televilt Holding AB, TVP 
Positioning AB, Reperto Holding AB, Reperto AB och Incase International AB. Followit Holding AB:s 
två dotterbolag Mobistics AB och Followit Innovation AB fusionerades in i det tredje dotterbolaget 
Followit AB. TVP Positioning AB, Reperto Holding AB, Reperto AB och Incase International AB 
fusionerades samtliga in i Televilt Holding AB och namnändrades till Followit Lindesberg AB. 
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Bolagsstruktur 2008 

                       
 
Marknaden 
Koncernens marknad är från och med 2008 fördelad på de fyra affärsområdena Security, Mobistics, 
Outdoor och Wildlife.  

 Security - utveckling marknadsföring och försäljning av produkter och tjänster till 
säkerhetsmarknadens olika segment för övervakning och kontroll av mobila enheter.  

 Mobistics - utveckling, marknadsföring och försäljning av mobila logistiksystem till 
lastbilsåkerier, entreprenörer inom anläggningsbranschen, bilbärgning etc.  

 Outdoor - utveckling, marknadsföring och försäljning av produkter och tjänster till 
distributörer och slutkonsumenter för positionering och återfinning av jakthundar och 
husdjur.  

 Wildlife - utveckling, marknadsföring och försäljning av produkter och tjänster för forskning 
om vilda djur. 

 
 
Fördelning av försäljningsintäkter 
(tkr) Security Mobistics Wildlife Outdoor Total 
            
1/1-30/6  2008 9 208 3 752 8 244 4 122  25 326 
  
Från och med 2008 redovisas försäljningsintäkter inom respektive affärsområden. 
Försäljningsintäkter för 2008 är ej granskad av revisor 
 
   Followit AB  Mobistics AB¹   Followit 

Innovation AB¹ 
 Övrigt Total 

 2007 18 012  7 683 244 22 756  48 695 
 2006  24 313 5 313 4 132 0 33 758 
 2005  12 377 2 401 1 933 -939 15 772 
            
Försäljningsintäkter under perioden 2005-2007 är hämtade ur den reviderade årsredovisningen 
 
1) Segmenten ingår i koncernen från 2005-05-01 
Per den 31 december 2005 och 31 december 2006  är Koncernen organiserad i tre huvudsakliga 
rörelsegrenar och tillika dotterbolag: (1) Followit AB, som utvecklar och säljer elektronikprodukter, 
för positionering inom områdena säkerhet och övervakning, (2) Mobistics AB, som marknadsför och 
säljer systemlösningar för transportbranschen samt (3) Followit Innovation AB, som säljer 
konsulttjänster inom teknik och data inom mobil telekommunikation och positionering. 
 
 

Followit Holding AB (publ) 
556540-7615 

Followit AB 
556590-7663  

100% 

Followit Lindesberg AB 
556569-4287 

100% 
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Per den 1 juni 2007 är Koncernen organiserad i fyra huvudsakliga rörelsegrenar och tillika 
dotterbolag: (1) Followit AB, som utvecklar och säljer elektronikprodukter för positionering inom 
områdena säkerhet och övervakning, (2) Mobistics AB, som marknadsför och säljer systemlösningar 
för transportbranschen samt (3) Followit Innovation AB, som säljer konsulttjänster inom teknik och 
data inom mobil telekommunikation och positionering, (4) Reperto AB som utvecklar och säljer 
positioneringsprodukter för jakthundar och husdjur samt (5) TVP Positionering, som utvecklar och 
säljer positioneringsutrustning inom viltforskning för positionering av vilda djur. 



 19 

Affärsområden 
Security 
Säkerhetsmarknaden - En ökande hotbild för nationell och internationell kontanthantering ökar 
tillväxten för företag som utvecklar tekniska lösningar i preventivt syfte. Inom detta område har 
Bolaget intagit en ledande ställning som leverantör av utrustning för mobil telekommunikation, 
positionering och fjärrstyrning. Samarbetet med Security Qube Systems (SQS), som är tillverkare av 
säkerhetsväskor, skapar ett helhetskoncept som är mycket konkurrenskraftigt. Inom området pågår 
idag diskussioner mellan myndigheter, banker, säkerhetsföretag och teknikleverantörer kring de 
normer som skall styra framtida verksamhet och Bolaget är väl positionerade med ett starkt och 
specialiserat produktutbud. Produkterna som används är Appello och Locator. 
 
Övervakning - Här används de standardprodukter som utvecklats och som marknadsförs för 
stöldsäkring av olika typer av värdeföremål. Området är kraftigt konkurrensutsatt och Bolagets styrka 
ligger i att utvecklingen av produkter sker till Bolagets industriella kunder där tekniken återanvänds i 
ett enklare standardutförande. Kunderna får därmed tillgång till en högteknologisk produkt som 
kvalitetssäkrats och kan också dra prisfördelar av de produktionsvolymer som uppnås inom de 
industriella segmenten. Marknadsutvecklingen styrs till stor del av försäkringsbolagens strävan efter 
sänkta skadekostnader. Bolaget har ett väl upparbetat samarbete med If Skadeförsäkring som hittills 
gällt stöldsäkring av båtar. Detta samarbete utvecklas kontinuerligt och under året planeras lansering 
av konceptet If Tracker även för den finska marknaden. Inom detta område har också utvecklats ett 
produktkoncept som för närvarnade marknadsförs mot en internationell marknad. Produkterna säljs 
under namnen Appello och Locator. 
 
Mobistics 
Lösningar för transportlogistik - Bolagets fokus ligger för närvarande på tekniklösningar för den 
svenska marknaden och inom tunga transporter.. Marknaden styrs av transportbolagets krav på ökad 
konkurrenskraft genom effektivisering av befintliga logistikprocesser. Marknadsutvecklingen styrs 
även av fackliga krav samt myndighetsbeslut gällande säkra transporter. Produkterna säljs under 
namnen Appello och Locator. 
 
Outdoor 
Marknaden för positioneringsutrustning, inom detta affärsområde, är i huvudsak koncentrerad till 
personer som jagar med hund och där jägare behöver känna trygghet eller kunskap om var hunden 
befinner sig. Marknaden för PetCom liknar den för jakthundar, men är bredare och utgörs av alla 
husdjursägare som har behov av ökad trygghet för sitt sällskapsdjur. Idag säljs 
positioneringsutrustningen Contact Pro i Norden och Europa men i allt större utsträckning även i 
andra delar av världen. Det finns en klar marknadspotential för ökad försäljning inom Europa med 
fler återförsäljare och bättre geografisk täckning samt i Nordamerika. Marknaden för PetCom är i stor 
utsträckning obearbetad såväl i Sverige som i utlandet. Antalet förfrågningar har stadigt ökat under 
senare tid.  
 
Marknadens potential är starkt relaterad till produktens pris och val av distributionskanaler. Vår 
positioneringsutrustning, som i vissa versioner bygger på GPS/GSM teknik och i andra på traditionell 
radioteknik, är till för att söka och återfinna jakthundar eller sällskapsdjur. Systemet skapar trygghet 
för användaren samt mervärden som t.ex. effektivare jakt eller information om vad djuret gör genom 
olika extrafunktioner som finns som standard.  
 
 
 
Systemet består av en smidig radiosändare som är vattentät samt en enkel handburen mottagare 
med 200 kanaler, vilket gör att utrustningen kan användas för flera djur samtidigt. Produkterna säljs 
under namnen Contact Pro för jakthundar och PetCom för sällskapsdjur. 



 20 

 
Wildlife 
För positionering och pejling av främst däggdjur i forskningssyfte tillverkas olika typer av GPS 
halsband som säljs på världsmarknaden under namnet Televilt som är ett välkänt varumärke sedan 
1970-talet. Med den nya generationen GPS-halsband, Tellus, har Bolaget intagit en framskjuten 
position. Med de minsta halsbanden som endast väger 60 gram är det möjligt att följa t.ex. räv och 
hare med denna nya positioneringsteknik, något som är unikt inom området. Affärsområdet Wildlife 
erbjuder också ett stort urval av teknik och tjänster för överföring av positionsdata till kunden. Ny 
satellitteknik ger t.ex. överföring direkt från större djur i avlägsna och svårtillgängliga områden till 
forskarens dator via ett e-mail. Utöver framtagning av nya produkter baserade på radio, GPS och 
GSM teknik för forskningsmarknaden, utvecklas pejl- och positioneringsutrustning för jakt och 
husdjur som försäljs inom affärsområdet Outdoor.  
 
Kapitalisering av pågående/kommande projekt 
Bolaget har för närvarande tre mindre utvecklingsprojekt som beräknas vara färdiga för marknaden 
under augusti 2008. Samtidigt pågår två större projekt varav det ena beräknas vara färdigt under 
första halvåret 2009 och det andra i slutet av 2009. De två större projekten syftar till att integrera 
och slå samman tekniken inom våra affärsområden för att nå större produktionsvolymer och därmed 
lägre produktionskostnader. 
 
Övriga tillgångar samt miljöpåverkan 
Bolaget äger inga fasta tillgångar av betydande värde. 
Ej heller bedriver Bolaget någon anmälningspliktig eller tillståndspliktig verksamhet enligt 
miljöbalken. 
 
Tendensinformation 
Under året har förändringar gjorts inom såväl Styrelse som ledning.  En affärsplan kommer att 
upprättas och blir ett viktigt verktyg i Bolagets framtida utveckling. Ett av målen i affärsplanen är att 
bygga upp en effektiv säljorganisation och därmed öka fokuseringen på försäljning och 
marknadsföring. En ny hemsida implementeras under augusti 2008 tillsammans med en omarbetad 
grafisk profil som stärker varumärket ”Followit”. 
 
Sammanslagningsåtgärderna efter förvärvet av Lindesbergsbolagen är slutförda och resulterade bl.a. 
i personalnedskärningar som ger Bolaget en årlig besparing på ca 6,2 mkr varav 2,9 mkr kommer att 
påverka resultatet för 2008 positivt. Arbetet fortsätter nu med genomgång och analys av 
produktsortimentet för att även där söka synergieffekter som kan öka Bolagets lönsamhet. 
 
Den egna produktionen i Lindesberg har effektiviserats som leder till minskade 
produktionskostnader. Dessutom undersöks möjligheter till outsourcing för att omvandla fasta 
kostnader till rörliga och sänka Bolagets lager då det går i linje med Bolagets produktionsstrategi. 
Bolagets övriga produktion är redan idag utlagd på externa producenter. 
 
Då emissionslikviden i huvudsak kommer att användas till att minska Bolagets skuldbörda kommer de 
finansiella kostnaderna att sänkas och därmed öka Bolagets förutsättning att generera ett positivt 
kassaflöde. 
 
De kostnadsreduceringar som genomförts under 2008 ger, i första hand, möjligheter till bibehållna 
produktpriser och eventuella framtida prissänkningar i en ökad konkurrenssituation. 
 
Orderingången har under första halvåret varit stabil, om än något låg, och bör med det åtgärder som 
nu vidtas och de offerter som ligger ute kunna öka under årets andra hälft.  
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Tekniskt sett ligger våra produkter långt framme, håller mycket hög kvalitet, är väl beprövade och 
endast mindre vidareutvecklingar kommer att krävas för att följa marknadsutvecklingen. 
Organisationen är platt med korta beslutsvägar. Kompetensen hos personalen är bred och besitter 
en stor marknads- och kundkännedom. Den nya styrelsen som tillträdde den 17 april 2008 har 
specialkompetenser som matchar våra marknader, kan aktivt medverka i Bolagets utveckling. 
 
Sökning och spårning av människor, djur och fordon via radio, GSM och GPS hör till framtiden. Med 
näringslivets ökade krav på precision, effektivitet och säkerhet ligger vi och våra produkter rätt i 
tiden. Trots att tekniken har funnits ett tag märker vi att efterfrågan på våra produkter och tjänster 
fortsätter att öka. 
 
Uttalanden om framtiden 
Uttalanden om framtiden och övriga framtida förhållanden i detta prospekt återspeglar Styrelsens 
nuvarande syn avseende kommande händelser och Bolagets finansiella utveckling. Framåtriktade 
uttalanden uttrycker endast de bedömningar och antaganden som har gjorts vid tidpunkten för 
prospektets upprättande. Dessa uttalanden är väl genomarbetade men läsaren uppmärksammas på 
att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med viss osäkerhet. 
 
Bakgrund och motiv 
Koncernen har efter företagsförvärv genomgått en period av samordning av två geografiskt åtskilda 
verksamheter för att på så sätt utvinna förväntade synergieffekter. Emissionslikviden skall framför 
allt användas till att sanera en stor del av Bolagets skuldbörda samt även möjliggöra en satsning på 
ökad försäljning. Sammantaget beräknas dessa faktorer ge Bolaget förutsättning för att nå ett stabilt 
framtida positivt kassaflöde.  
Dock kan inte uteslutas att framtida lånebehov kommer att uppstå. 
 
Verksamhet och affärsidé 
Koncernen erbjuder innovativa, kvalitetssäkrade, marknadsledande produkter och system för 
positionering och mobil kommunikation. Lösningarna används idag främst inom transport och 
säkerhetsindustrin samt av privatpersoner vid övervakning av värdefulla egendomar. Syftet är att 
skapa system som säkrar och underlättar kundens strävan i att skapa trygghet samt att effektivisera 
befintliga affärsprocesser. 
 
Bolagsstruktur 
Koncernen består från 2008 av ett moderbolag, Followit Holding AB (publ) och dess två helägda 
dotterbolag, Followit AB och Followit Lindesberg AB. Koncernens affärsområden benämns Security, 
Mobistics, Outdoor och Wildlife. Followit Holding AB:s verksamhet bedrivs från Skellefteå och de två 
senare nämnda affärsområden bedrivs från Lindesberg.  
 
Aktieägare samt organisation 
Största aktieägare i Bolaget är Anders Walldov som privat och via bolag äger 49 000 000 aktier, vilket 
motsvarar 19,3 % av Bolagets röster samt kapital. 
 
Emissionsbeslut  
Vid extra bolagsstämma den 1 augusti 2008 beslutades att genomföra en nyemission om högst 
253 969 809 aktier. Vid fulltecknad emission ökas aktiekapitalet med högst 5 079 396, 18 kronor. 
 
Erbjudande 
Erbjudandet innebär att den som på avstämningsdagen den 29 augusti 2008 är aktieägare i Followit 
Holding AB för varje innehavd aktie erhåller en (1) teckningsrätt. Det krävs en (1) teckningsrätt för att 
teckna en (1) ny aktie i företrädesemissionen.  
 
 



 22 

Garanti för fulltecknande av nyemissionen 
Anders Walldov, Karlavägen 11, 114 24 Stockholm och Hans Sköld, Karlavägen 11, 114 24 Stockholm 
har den 27 maj 2008   beslutat att för det fall nyemissionen inte fulltecknas av övriga 
teckningsberättigade, teckna aktier i sådan omfattning att nyemissionen fulltecknas. 
Emissionsgaranternas ovan nämnda åtagande kommer att ske genom kontant betalning mot 
vederlag motsvarande sex procent av det totala emissionsbeloppet.  
Garantin är ej säkerställd men Bolaget gör bedömningen att garanterna har möjlighet och kommer 
att uppfylla sina åtaganden. 
 
Emissionskostnader 
De totala kostnaderna för emissionen, inklusive emissionsgarantier, beräknas uppgå till 1 600 000 
kronor.  
 
Leverantörer 
Bolaget har ett antal leverantörer som är viktiga för verksamheten men vid en bedömning av riskerna 
vid ett eventuellt avbrutet samarbete ser vi ingen fara för bolagets intäkter. 
 
Investeringar 
Bolagets investeringar består främst av utvecklingsprojekt och de projekt som bedrivs idag beräknas 
tillsammans uppgå till ca: 2,5 MSEK, varav den största delen utgörs av lönekostnader för 
utvecklingspersonal, fördelat över 2008 och 2009. Det finns inga ytterligare större projekt planerade. 
 
Anläggningstillgångar av väsentlig betydelse 
Bolagets tillgångar utgörs till största delen av immateriella tillgångar i form av patent, balanserade 
utgifter av forskning och goodwill. 
 
Leasade tillgångar 
Bolaget har inga leasade tillgångar. 
 
Patent och rättigheter 
Bolaget bedöms inte vara beroende, för sin lönsamhet, av sina patent och övriga rättigheter som t.ex 
licenser. 
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Styrelse, revisor, ledande befattningshavare samt anställda 
Bolagets Styrelse består av fyra ordinarie ledamöter inklusive styrelseordförande. Styrelsen har sitt 
säte i Skellefteå. Styrelsens arbete regleras av Aktiebolagslagen samt av den för Bolaget antagna 
arbetsordningen. Konstituerande styrelsesammanträde skall hållas i omedelbar anslutning till 
ordinarie årsstämma, eller där så erfordras, i omedelbar anslutning till extra bolagsstämma. Övriga 
sammanträden skall hållas minst fyra gånger per år. Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta 
ledamöter. Bolaget följer inte koden för bolagsstyrning då denna är avsedd och anpassad för större 
marknadsnoterade bolag. Bolaget har inte några särskilda kommittéer för revisions- och 
ersättningsfrågor. Samtliga ledamöter är invalda på ett (1) år. 
 
Anders Walldov, född 1949, styrelseordförande (invald 2008) 
Bakgrund 
Anders Walldov har 30 års erfarenhet inom bank- och finansbranschen. Tidigare VD för Independent 
Leasing AB, Independent Corporate Finance AB samt huvudägare och VD för AMCO Gruppen. Anders  
Walldov är sedan fyra år tillbaka   verksam som privat  investerare i både publika och privata bolag.  
 
Nuvarande engagemang 
Brohuvudet AB Styrelseledamot/delägare 
WellNet AB Styrelseordförande/delägare 
SevenDay Finans AB Styrelseordförande/delägare 
AMCO Capital AB med koncernbolag Styrelseledamot/delägare 
   
Avslutade uppdrag de senaste fem (5) åren 
AMCO Finance AB   Styrelseledamot/VD/delägare 
AMCO Rental AB     Styrelseledamot/delägare 
AMCO Fastighets AB    Styrelseledamot/delägare 
    
Dessutom ett större antal mindre svenska aktiebolag och utländska bolag inom AMCO-koncernen 
med liten eller ingen operativ verksamhet. Huvuddelen av AMCO Gruppen såldes 2004. 
 
Aktieinnehav i Followit Holding AB (publ) 
49 000 000 aktier privat och via bolag .   
 

 
Jan Vellner, född 1962, Styrelseledamot och VD/ Koncernchef (invald 2008) 
Bakgrund 
 Jan Vellner är i grunden entreprenör och egen företagare och har sedan 25 år arbetat inom sälj och 
marknad. Har varit verksam som säljare, försäljnings- och marknadschef, affärsutvecklare och VD 
inom främst transport och entreprenadbranschen. De sista åtta åren med inriktning på 
nyetableringar och s.k. turn arounds.  
 
Nuvarande engagemang 
Inga övriga engagemang 
 
Avslutade uppdrag de senaste fem (5) åren 
Stjärnfrakt  Transport AB Styrelseledamot 
 
Aktieinnehav i Followit Holding AB (publ)  
0 aktier    
Innehar köpoption motsvarande 1 000 000 aktier utställda av Brohuvudet AB och Hans Sköld 
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Danny Aerts, född 1965, styrelseledamot (invald 2008) 
Bakgrund 
Danny Aaerts har  över 15 års erfarenhet inom Telecom (fast och mobilt) och Internet 
(tjänsteutveckling och Internetinfrastruktur) samt chefsbefattningar inom KPN, Telia, Unisource 
Mobile och Ericsson/Edgecom, Head of Practise Customer management , VD för Spray Network AB. 
 
Nuvarande engagemang 
.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) VD 
 
Avslutade uppdrag de senaste fem (5) åren 
Spray Network AB  
Botnia Internet Provider AB  
Tiskali AB  
 
Aktieinnehav i Followit Holding AB (publ) 
90 000 aktier privat    
Innehar köpoption motsvarande 1 000 000 aktier utställda av Brohuvudet AB och Hans Sköld 
 

 
Olof Karlberg, född 1941, styrelseledamot (invald 2006) 
Bakgrund 
Tidigare VD för Viking Sverige AB, egen företagare i bilbranschen.  
 
Nuvarande engagemang 
SOS International AB VD 
Stadium AB Styrelseledamot 
 
 Avslutade uppdrag de senaste fem (5) åren 
LBC Bolagen Östra Götaland, Svensk Bilprovning, Motorbranschens Riksförbund, Volvia, Volvo Finans, 
Volvohandlareföreningen, Mem Trading AB och BIMA AB. 
 
Aktieinnehav i Followit Holding AB (publ) 
630 000 aktier privat och genom bolag.  
 

 
Kontaktuppgifter 
Samtliga styrelseledamöter nås via Bolagets adress: 
Followit Holding AB 
Plåtvägen 9a, 931 61 Skellefteå 
Tfn: 0910-200 020 
 

 
Revisor 
Magnus Orregård, född 1966, Auktoriserad revisor, (vald 2005-06-17) 
Öhrlings PriceWaterhouseCoopers 
Box 65  
931 21 Skellefteå 
 
Den sammanlagda ersättningen till revisor uppgick under verksamhetsåret 2007 till 410 000 kronor. 
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Tidigare revisor: 
Åsa Önfelt 
3:e Långgatan 30 
413 28 Göteborg 
 
Ansluten till FAR/FRS 
 
Anställda 
Under verksamhetsåret 2007 var i medeltal 32 personer anställda inom koncernen, varav två på 
moderbolaget i Skellefteå och 30 fördelat på de olika dotterbolagen 
 
Medelantal anställda, mm 
  2007  2006 
 Medeltal anställda Varav män Medeltal anställda Varav män 
Moderbolaget 2 50 % 2 50 % 
Dotterbolagen 30  90 % 10 100 % 
Koncernen totalt 32 87 % 12 92 % 
 
Under 2007 uppgick lönekostnaderna för anställda inom koncernen till 6 716 000 kronor. 



 26 

Övriga upplysningar 
Ersättning till Styrelse och ledande befattningshavare 
Under räkenskapsåret 2008 erhåller Styrelsens ordförande ett arvode om 200 000 kronor. Övriga 
Styrelseledamöter erhåller ett arvode om 100 000 kronor. Ersättning till verkställande direktören 
utgörs av grundlön 900 000 kronor samt pension enligt ITP-planens villkor 194 000 kronor.     Vid 
uppsägning från Bolagets sida har verkställande direktören en uppsägningstid på 3 månader. Under 
uppsägningstiden utgår avtalad månadslön med lagstadgade förmåner. 
Vid uppsägning från VD:s sida är uppsägningstiden tre månader. 
 
Under räkenskapsåret 2007 utgick ett arvode om  80 000 kronor till Styrelsens ordförande samt 
40 000 kronor till övriga Styrelseledamöter. 
Under 2007 erhöll VD en grundlön om 765 000 kronor samt pension enligt ITP-planen villkor, 151 000 
kronor. Inga rörliga eller ersättningar eller aktiebaserade ersättningsformer har förekommit under 
perioden 2005-2007. Dessutom utgick till respektive ledande befattningshavare (vd i respektive 
förvärvad underkoncern) en grundlön om 447 000 kronor samt pension 56 000 kronor. 
  
Det finns inga avtal mellan Bolaget och någon styrelseledamot eller ledande befattningshavare som 
ger denne rätt till någon förmån efter det att uppdraget avslutats utöver vad som framgår ovan.  
 
Övrig information om styrelseledamöter och ledande befattningshavare 

 Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har några familjerelationer till någon 
annan styrelseledamot eller ledande befattningshavare.  

 Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har under de senaste fem åren dömts 
i bedrägerirelaterade mål. 

 Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har under de senaste fem åren varit 
ställföreträdare i företag som försatts i konkurs eller likvidation. 

 Ingen Styrelseledamot eller ledande befattningshavare har under de senaste fem åren 
anklagats, eller fått vidkännas sanktioner, av myndigheter eller organisation som företräder 
viss yrkesgrupp och som är offentligrättsligt reglerad eller fått näringsförbud.  

 Det föreligger inte någon intressekonflikt mellan Bolaget och någon Styrelseledamot eller 
ledande befattningshavare. Bolaget har inte gjort någon särskild överenskommelse med 
större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter om inval till styrelsen eller 
tillsättande av ledande befattningshavare. Ingen Styrelseledamot eller ledande 
befattningshavare har något annat ekonomiskt intresse av det förestående erbjudandet än 
vad som redovisats i prospektet.   

 Det förekommer inga särskilda överenskommelser med större aktieägare, kunder, 
leverantörer eller andra parter där Styrelsemedlemmar eller andra ledande 
befattningshavare ingår i.  

 Det finns inga begränsningar i Styrelsens rätt att avyttra aktier.   

 Det förekommer inga avtal mellan Bolaget och någon Styrelseledamot eller ledande 
befattningshavare som ger denne rätt till någon förmån efter det att uppdraget avslutats. 

 Det finns inga särskilda system för personalens förvärv av aktier eller liknande.  
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Legala frågor och övrig information 
Väsentliga avtal 
Bolaget har endast ingått avtal som, med hänsyn till Bolagets verksamhet, är av normal karaktär.  
 
Tvister 
Bolaget har inte varit och är inte part i något rättsligt förfarande eller skiljeförfarande under de tolv 
senaste månaderna som skulle kunna få betydande effekter på Bolagets finansiella ställning eller 
lönsamhet. Tidigare VD i Followit Lindesberg AB, Håkan Lemnell, har polisanmälts den 11 juni 2008 
för felaktigt utställda fakturor och avskedades från sin tjänst den 10 juni 2008. Followit Holding AB 
har den 11 juni 2008  i reklamation gjort gällande garantibrister under förvärvsavtalen avseende 
Lindesbergsbolagen. Bolaget undersöker nu närmare omfattningen av nämnda brister och 
möjligheterna att erhålla kompensation för dessa (se även under ”Riskfaktorer” avseende 
nedskrivning av goodwill).    
  
Followit Holding AB har den 1 juli 2008 vid Örebro tingsrätt anhängiggjort en klandertalan avseende 
den årsstämma som avhölls i dotterbolaget Followit Lindesberg AB den 3 april 2008 och därvid yrkat 
att tingsrätten upphäver de beslut som fattades på årsstämman, bl.a. beslut om ansvarsfrihet för 
bolagets dåvarande styrelse och VD.  
 
Utöver vad som nämns ovan är Bolaget inte medvetet om något rättsligt förfarande eller 
skiljeförfarande som kan uppkomma. 
 
Försäkringar 
Styrelsen bedömer att Bolagets nuvarande försäkringsskydd är tillfredsställande med hänsyn till 
verksamheternas art och omfattning. 
 
Transaktioner med närstående 
Det finns fyra kortfristiga lån från Bolagets aktieägare. Dessa uppgår till 1 000 000 kronor (Hans 
Sköld) respektive 2 000 000 kronor (Brohuvudet AB, Anders Walldov). Lånen förfaller i sin helhet till 
betalning i september 2008.Lånen löper med marknadsmässig ränta. 
 
Tillgängliga handlingar 
Bolaget håller följande handlingar tillgängliga i pappersform under detta dokuments giltighetstid: 

 Stiftelseurkund 

 Bolagsordning 

 Historisk finansiell information 
 
Handlingarna finns på Bolagets huvudkontor. 
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Aktien och ägarna 
 
Aktiekapital 

 Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3 382 560 kronor och högst 13 530 240 kronor. 

 Antalet aktier skall vara lägst 169 128 000 och högst 676 512 000.   

 Registrerat aktiekapital är 5 079 396,18 kronor. Samtliga aktier är fullt betalda. 

 Kvotvärdet är 0,02 kronor. 

 Aktierna har emitterats enligt Aktiebolagslagen och är denominerade i svenska kronor. 

 Det föreligger ingen skillnad i rösträtt mellan de emitterade aktierna. En (1) aktie motsvarar 
en (1)röst. Alla aktier har lika del i Bolagets vinst och tillgångar. 

 Kontoförande institut: Värdepapperscentralen (VPC), Box 7822, 103 97 Stockholm. Samtliga 
aktier är utställda på innehavaren. 

 Bolaget har ej utfärdat optioner eller konvertibler med rätt till nyteckning av aktier.  

 Aktiens ISIN-kod är: SE0001253683 
 
  
År 
 

Händelse Kvotvärde 
(kr) 

Ökning av 
antalet aktier 

Ökning av 
aktiekapitalet (kr) 

Summa 
aktier 

Summa 
aktiekapital (kr) 

1997 Bolagsbildning 100,00 1 000 100 000,00 1 000 100 000,00 

 2004 Split 5000:1 0,02 4 999 000 0,00 5 000 000 100 000,00 

 2004 Nyemission 0,02 3 456 403 69 128,06 8 456 403 169 128,06 

2004 Nyemission 0,02 160 671 597 3 213 431,94 169 128 000 3 382 560,00 

2004 Nyemission 0,02 28 188 000 563 760,00 197 316 000 3 946 320,00 

2005 Nyemission 0,02 18 181 818 363 636,36 215 497 818 4 309 956,36 

2006 Apportemission 0,02 13 471 991 269 439,82 228 969 809 4 579 396,18 

2006 Apportemission 0,02 5 000 000 100 000,00 233 969 809 4 679 396,18 

2007 Apportemission* 0,02 20 000 000 400 000,00 253 969 809 5 079 396,18 

 
*)Teckningskurs 0,65 kronor och emissionsbelopp om 13 000 000 kronor. 
 
Utdelning 
Alla aktier har lika rätt till utdelning. Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken 
enligt 5 kap. 11 § aktiebolagslagen skall anses behörig att mottaga utdelning samt vid fondemission 
ny aktie som tillkommer aktieägare. I de fall aktieägare inte kan nås via VPC kvarstår dennes fordran 
på utdelningsbeloppet mot Bolaget och begränsas endast genom regler om preskription. Vid 
preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget.  Det finns inga begränsningar för aktieägare 
bosatta i utlandet 
 
Utdelningspolitik 
Bolaget har hittills inte lämnat någon utdelning till aktieägarna. Framtida utdelningar är beroende av 
resultatutveckling och kassaflöden. Utdelningspolitik fastställs då kassaflödet är varaktigt positivt.  
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Ägarbild 
Per den 30 juni 2008 fördelade sig ägandet enligt följande: 
 
Ägare Antal aktier Andel av röster och kapital ( %) 
Anders Walldov privat och via bolag 49 000 000 19,3 
Hans Sköld privat och via bolag 14 841 845 5,8 
Ola Lundberg 13 155 000 5,2 
Roger Åström 13 001 741 5,1 
JP Morgan Bank 11 130 000 4,4 
Kåre Gilstring 10 830 000 4,3 
Ylva Homle Sjöberg 9 743 897 3,8 
Daytrade AB 8 955 000 3,5 
Per-Arne Lemnell 6 327 820 2,5 
Willi Persson  4 951 741 1,9 
Övriga  112 032 765 44,2 

Totalt 253 969 809 100,00 
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Historik 
Positioneringssystemet  
Historien om systemet började hösten 1999. Vid universitetsområdet i Skellefteå arbetade några 
personer sedan en tid med att utveckla ett system för realtidsnavigering av skogsmaskiner. Detta 
system skulle göra det möjligt för föraren av en skogsskördare att på en dataskärm i maskinen kunna 
se sin position, samt kunna positionera det virke som avverkades. Här ingick också ett system som 
användes för avverkningsplanering där en trådlös distribution av informationen användes.  
 
En hund begraven 
Initiativtagaren till utvecklingen av systemet ägnade sig på sin fritid mycket åt jakt, där hundar är ett 
naturligt inslag. Som de flesta vet så är hundar levande varelser med egen vilja och förmåga att själv 
ibland ta initiativet över sin tillvaro. I november 1999 försvann så en av dessa hundar vid en jakttur 
och det tog fyra orofyllda dagar och 80 mils sökande med bil innan hunden återfanns. Vid detta 
tillfälle användes en traditionell hundpejl som förvisso har sina fördelar men som är begränsad av sin 
räckvidd.  
 
Idén tar form 
I samband med denna händelse formades tanken om att ta fram en hundpejl som kunde ge exakt 
besked om var hunden befann sig. Med kunskaper om hur ett sådant system skulle kunna se ut och 
med kontakter som genererats ut projektet med skogsmaskiner, formades så en ny sorts 
hundhalsband. Detta halsband gjorde det möjligt att samla in data med information om hundens 
position med hjälp av en GPS, distribuera informationen med hjälp av GSM och sedan redovisa detta 
på Internet genom geografiska informationssystem (GIS). 
 
Inte bara en hundpejl 
Systemet förhandsvisades under våren 2000 för en jakttidning som gjorde ett reportage under 
rubriken ”Världsnyhet för hundpejlar”. Detta reportage lästes av ägaren till ett investmentbolag som 
ville satsa pengar på idén och beslut togs att utveckla systemet även för andra lämpningsområden.  
 
Bolaget 
Teknikbolaget Followit, som i dag står för systemet, registrerades under sommaren 2000 och är listat 
på Aktietorget med cirka 3 600 aktieägare.  
 
 Viktiga händelser 2005 

 Den 4 mars 2005 offentliggörs ett nytt samarbetsavtal med If Skadeförsäkring och larmcen-
tralen Viking. 

 Den 21 januari 2005 noteras Followit Holding AB (publ) på Aktietorget. 

 Den 9 mars meddelar huvudägaren Elander Invest med dotterbolag och familj att de avyttrat 
större delen av sitt innehav i Followit Holding. 

 Den 29 april meddelas att Bolaget förvärvar 100 % av Mobistics AB och Dataekonomen 
Branschsystem AB. 

 På bolagsstämman den 26 april avgår Otto Elander som finansierat uppbyggandet av Bolaget 
och Willi Persson som varit dess ordförande sedan starten. En i stora delar ny styrelse väljs. 
Till ny ordförande väljs Håkan Gartell från Stockholm. 

 Perioden maj – november präglades främst av fusionsarbete. 

 Den 8 november meddelas att Bolaget fått en order på 3,3 MSEK för att utveckla ett nytt 
positioneringssystem för svensk rennäring. 

 Orderingången ökade kraftigt under senare delen av året och efter räkenskapsårets utgång. 
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Viktiga händelser 2006 

 Den 24 januari 2006 meddelas att Bolaget fått en genombrottsorder av CashGuards 
dotterbolag Security Qube Systems (SQS) värd 8,5 MSEK 

 Den 24 januari 2006 meddelas att Bolaget genomför en riktad emission av totalt 18,5 
miljoner aktier med syfte att slutreglera företagsförvärven samt för köp av immateriella 
rättigheter 

 Den 26 januari 2006 meddelas ett nytt samarbete med Assistancekåren Sweden AB 

 Den 24 april meddelas att If Skadeförsäkring lanserat ett nytt marknadsföringskoncept där If-
Tracker som produceras av Bolaget ingår  

 Den 3 juni meddelas att Bolagets dotterbolag Mobistics fått en order av GDL Transport AB 
värd 7,0 MSEK 

 Den 26 oktober meddelas nya order inom säkerhetsmarknaden till ett värde av 3,1 MSEK 

 
Viktiga händelser 2007 

 Den 11 maj 2007 meddelas att Bolaget tecknat ett ”letter of intent” avseende förvärv av 
Reperto och Televilt. 

 Den 11 juni meddelas att förvärvet av Reperto och Televilt har genomförts. 

 Den 14 juni meddelas att Reperto AB tecknat en order om totalt 7,3 MSEK. 

 Avtal om leverans av produkter, inom affärsområdet säkerhet, till ett värde av 17,8 MSEK, 
har tecknats och leveranserna har påbörjats efter första halvårets utgång. 

 Den 1 oktober meddelas via flaggning att Brohuvudet AB ökat sitt innehav i Followit till 
ca.10,13%. 

 Den 15 oktober meddelas att Bolaget förvärvat samtliga utestående aktier i InCase 
International AB. 

 Den 17 oktober meddelas en beställning från V Schakt Entreprenad AB värd 7,5 MSEK. 

 
Viktiga händelser 2008 

 Den 31 mars meddelar Bolagets VD sedan starten att han slutar. 

 Vid årsstämman den 17 april tillträder en till stora delar ny styrelse med Anders Walldov som 
ordförande samt Jan Vellner och Danny Aerts. Kvar sedan tidigare är Olof Karlberg, invald 
2006. Jan Vellner tillsätts som tf VD. 

 Efter granskning av juridisk expertis hos Advokatfirman Bird & Bird i Stockholm, av f.d. VD:ns 
anställningsavtal, intar Bolaget den 6 juni ståndpunkten att avtalet är ogiltigt. 

 Dotterbolaget Followit Lindesberg AB:s VD polisanmäls och avskedas från sin tjänst med 
omedelbar verkan den 10 juni 

 MBL förhandlingarna i Followit Lindesberg AB som avslutades 8 juli resulterade i 
uppsägningar av tio personer inom administration, produktion och utveckling som 
tillsammans med övriga besparingsåtgärder beräknas ge en kostnadsreducering på 6,2 
MSEK/år. 

 Vinstvarning den 11 juli. Efter att den nya ledningen upptäckt grava fel i bl.a. bolagets 
lagersaldon visar första halvåret en förlust på cirka 3 MSEK.  

 En uppgörelse gällande tidigare VD:s ogiltigförklarade anställningsavtal träffades och ger 
Bolaget en sammanlagd besparing på 0,9 MSEK. 
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Bolagets utveckling i sammandrag 

 
Koncernresultaträkningar i sammandrag (tkr)         

 200801-
200806 

200701-
200706 2007 2006 2005 

Rörelsens intäkter      

Nettoomsättning 25 326    13 611    48 695    33 758    15 772    

Aktiverat arbete för egen räkning  1 286    0    1 336          246    1 706    

      

Handelsvaror  -14 814    -8 046    -29 919    -17 012    -7 617    

Ersättning till anställda  -9 216    -4 606    -11 654    -6 256    -4 811    

Avskrivningar -1 689    -948    -3 126    -1 677    -1 012    

Övriga externa kostnader  -3 719 -1 774 -6 065 -3 049 -2 900 

Övriga intäkter 307     56     623  19  150   

Övriga kostnader  0  -27   - 44    0  -9  

Rörelseresultat   -2 519    -1 734    -154    6 029    1 279    

      

      

      

Finansiella intäkter 60 57 187 22 82 

Finansiella kostnader -521 -178 -858 -138 -240 

      

      

                  

      

Resultat före skatt  -2 980    -1 855    -825    5 913    1 121    

      

Inkomstskatt     159    -595    -5    

      

Årets/periodens resultat -2 980    -1 855    -666    5 318    1 116    

      

      

Koncernbalansräkningar i sammandrag 
(tkr)           

 200801-
200806 

200701-
200706 2007 2006 2005 

TILLGÅNGAR      

Materiella tillgångar 968    3 046    1 119    658    817    

Immateriella tillgångar 35 568    32 474    35 659    16 003    15 522    

Summa anläggningstillgångar 36 536    35 520    36 778    16 661    16 339    

      

Varulager 9 224    10 289    12 150    2 694    2 857    

Kortfristiga fordringar 10 354    13 185    11 529    9 619    6 776    

Kassa och bank 105      842    4 443    2 068    

Summa omsättningstillgångar 19 683    23 474    24 521    16 756    11 701    

           

SUMMA TILLGÅNGAR 56 219    58 994    61 299    33 417    28 040    

      

      

Eget kapital och skulder, (tkr)      

Bundet eget kapital 22 148    22 608    22 148      

Fritt eget kapital 13 812    15 097    16 792      

Summa eget kapital 35 960    37 705    38 940    26 588    14 288    
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Minoritetsintresse  51       

      

SKULDER, (tkr)      

      

Långfristiga skulder 2 954    1 380    1 954    1 083    1 200    

Kortfristiga skulder 17 305    19 858    20 405    5 746    12 552    

Summa skulder 20 259    21 238    22 359    6 829    13 752    

Summa eget kapital och skulder  56 219    58 994    61 299    33 417    28 040    

      

      

Kassaflödesanalys i sammandrag (tkr)           

 200801-
200806 

200701-
200706 2007 2006 2005 

      

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten -463    -2 505    -1 464    5 985    3 031    

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten -1 383    -2 716    -6 404    -2 001    -2 164    

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 1 109    -4 818    4 267    -1 609    721    

Förändring av likvida medel -737    -10 039    -3 601    2 375    1 588    

      

Likvida medel vid periodens början 842    4 443    4 443    2 068    480    

Likvida medel vid periodens slut 105    -5 596    842    4 443    2 068    

      

      

      

Koncernens nyckeltal            

 200801-
200806 

200701-
200706 2007 2006 2005 

      

Antal aktier (tusental) 253 969 809    253 969 809    233 969 809    233 969 809    215 497 818   

Avkastning på totalt kapital -8,3% -4,9% -2,1% 22,2% 7,8% 

Soliditet 64,0% 63,9% 63,5% 79,6% 51,0% 

Kassalikviditet 60,4% 66,4% 60,6% 244,7% 70,5% 

Resultat per aktie (kr) Neg. Neg  Neg   0,023    0,005    

 
 
Definitioner nyckeltal 
 
Avkastning på totalt kapital(%)- Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balansräkningen 
Soliditet (%) – Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen 
Kassalikviditet (%)- Omsättningstillgångar inklusive varulager i procent av kortfristiga skulder 
Resultat per aktie (kr)- Resultat efter finansiella poster dividerat med antal aktier 
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Investeringar 2005-2007 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bolagets investeringar är till största delen immateriella och utgörs av balanserade 
utvecklingskostnader för produkter och system. De immateriella investeringarna kommer under 2008 
och 2009 att ligga på samma nivå som under 2007. De projekt som bedrivs idag beräknas tillsammans 
uppgå till ca 2 500 000 kronor, varav den största delen utgörs av lönekostnader för 
utvecklingspersonal, fördelat över 2008 och 2009.. Det finns inga ytterligare större projekt planerade. 
De materiella investeringarna har varit förhållandevis låga och förväntas öka något i takt med en 
ökad försäljning samt ett behov att förnya delar av nuvarande datautrustningen. Kostnaden för detta 
beräknas uppgå till 250 000 kronor fördelat över 2008 och 2009. 
 

Materiella/immateriella inköp 2005 -2007    
     
  2007 2006 2005 
          
     
Datorer, kontorsinventarier, verktyg etc.   105 192 283 
     
     
     
Balanserade utvecklingskostnader   2 589 1 568 1 890 
XMO, Teknikplattform, FIT/GPS, BT     
TX07, VIP, Map     
     
     
Summa totala investeringar   2 694 1 760 2 173 
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Övrig finansiell information 
Väsentliga förändringar i Bolagets finansiella ställning eller ställning på marknaden 
Inga händelser av väsentlig karaktär har inträffat som har påverkat Bolagets ställning efter 30 juni 
2008. 
 
Rörelsekapital 
Tillräckligt rörelsekapital för de aktuella behoven saknas. 
Nuvarande rörelsekapital bedöms räcka till och med september 2008 utan att Bolaget tillförs nytt 
kapital. 
Bolaget är för närvarande beroende av att kunna erhålla lån från aktieägarna fram till dess att 
föreliggande emission är genomförd. Efter den 30 juni 2008  har Bolaget tillförts ytterligare 1 500 000 
kronor i lån från ägare. Ägarna kommer fram till det att emissionen är genomförd låna ut erforderligt 
kapital till Bolaget. Föreliggande emission kommer vid full teckning att tillföra Bolaget 15 238 189 
kronor före emissionskostnader, vilka uppskattas till 1 600 000 kronor. Efter genomförd emission 
beräknas rörelsekapitalet vara tillräckligt i ytterligare 12 månader. 
 
Eget kapital och nettoskuldsättning per 2008-06-30 * 
 
Summa kortfristiga skulder 19 864  Kassa 0 
Mot borgen  0  Likvida medel (bankkonto) 105 
Mot säkerhet  1 549  Lätt realiserade värdepapper 0 
Blancokrediter  0  Likviditet 105 
       
     Kortfristiga fordringar 10 354 
       
Summa långfristiga skulder 0    
Mot borgen  0  Kortfristiga bankskulder 9 494 
Mot säkerhet  0  Kortfristig del av långfristiga skulder 0 
Blancokrediter  0  Andra kortfristiga skulder 10 370 
     Kortfristiga skulder 19 864 
Summa eget kapital 21 871    
Aktiekapital  5 079  Netto kortfristig skuldsättning 9 405 
Reservfond  0    
Fritt eget kapital  16 792  Långfristiga banklån 0 
     Emitterade obligationer 0 
     Andra långfristiga lån 0 
     Långfristig skuldsättning 0 
     Nettoskuldsättning 9 405 

 
* Notera att eget kapital och nettoskuldsättning ej är granskade av Bolagets revisor. 
 
Finansieringsstruktur 
Bolagets verksamhet har hittills finansierats med eget kapital, lån från bank Swedbank och 
Handelsbanken samt projektbidrag från Länsstyrelsen i Västerbottens län. 
En stor del av Bolagets bankfinansiering består av checkräkningar vilka normalt till sin karaktär är av 
långfristig karaktär och utan amorteringsplikt. Lån till kreditgivare motsvarande 5 233 000 kronor 
skall i sin helhet vara återbetalda senast 30 september 2009. ( Avser både banklån samt lån från 
ägare). 
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Kommentarer till den finansiella utvecklingen 
Delårsperioden 1 januari till 30 juni 2008 
Intäkter och resultat 
Koncernens nettoomsättning har under det första halvåret 2008 uppgått till 25 326 tkr jämfört med 
13 611 tkr halvåret 2007. Resultatet före finansiella poster för första halvåret 2008 uppgick till – 2 
519 tkr jämfört med -1 707 tkr för halvåret 2007 vilket främst beror på ökade personalkostnader 
jämfört med föregående år. 
 
Finansiell ställning och kassaflöde 
Balansomslutningen per 2008-06-30 uppgick till 56 219 tkr jämfört med 61 299 tkr vid årets början 
och soliditeten uppgick till 64% jämfört med 63,5% vid årets början. Det totala kassaflödet för första 
halvåret uppgick till -737 tkr jämfört med -10 039 tkr första halvåret 2007. Kassaflödet från den 
löpande verksamheten uppgick till -463 tkr. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgår till 1 
109 tkr är hänförligt till utökat utnyttjande av beviljade checkkrediter. 
 
Räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2007 
Intäkter och resultat 
Koncernens nettoomsättning har under räkenskapsåret 2007 uppgått till 48 695 tkr jämfört med 33 
758 tkr räkenskapsåret 2006. Resultatet före finansiella poster för räkenskapsåret 2007 uppgick till – 
154 tkr jämfört med 6 029 tkr för 2006 vilket främst beror på ökade kostnader i samband med 
förvärvet av Lindesbergsbolagen. 
 
Finansiell ställning och kassaflöde 
Balansomslutningen per 2007-12-31 uppgick till 61 299 tkr jämfört med 33 417 tkr vid årets början 
och soliditeten uppgick till 63,5% jämfört med 79,6% vid årets början. Det totala kassaflödet för 
räkenskapsåret uppgick till -3 601 tkr jämfört med -2 001 tkr räkenskapsåret 2006. Kassaflödet från 
den löpande verksamheten uppgick till -1 464 tkr. Det positiva kassaflödet från 
finansieringsverksamheten uppgående till 4 267 tkr är hänförligt till under året genomförd 
nyemission. 
 
Räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2006 
Intäkter och resultat 
Koncernens nettoomsättning har under räkenskapsåret 2006 uppgått till 33 758 tkr jämfört med 15 
772 tkr räkenskapsåret 2005. Resultatet före finansiella poster för räkenskapsåret 2006 uppgick till 6 
029 tkr jämfört med 1 279 tkr för 2005 vilket främst beror på ökade försäljningsvolymer. 
 
Finansiell ställning och kassaflöde 
Balansomslutningen per 2006-12-31 uppgick till 33 758 tkr jämfört med 28 040 tkr vid årets början 
och soliditeten uppgick till 79,6% jämfört med 51,0 % vid årets början. Det totala kassaflödet för 
räkenskapsåret uppgick till 2 375 tkr jämfört med 1 588 tkr räkenskapsåret 2005. Kassaflödet från 
den löpande verksamheten uppgick till 5 985 tkr. Det negativa kassaflödet från 
finansieringsverksamheten uppgående till -2 001 tkr är hänförligt till förvärv av immateriella 
tillgångar. 
 
Räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2005 
Intäkter och resultat 
Koncernens nettoomsättning har under räkenskapsåret 2005 uppgått till 15 772 tkr jämfört med 6 
927 tkr räkenskapsåret 2004. Resultatet före finansiella poster för räkenskapsåret 2005 uppgick till 1 
279 tkr jämfört med 1 174 tkr för 2004 . 
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Finansiell ställning och kassaflöde 
Balansomslutningen per 2005-12-31 uppgick till 28 040 tkr jämfört med 12 602 tkr vid årets början 
och soliditeten uppgick till 51,0 % jämfört med 57,0% vid årets början. Det totala kassaflödet för 
räkenskapsåret uppgick till 1 588 tkr jämfört med -276 tkr räkenskapsåret 2004. Kassaflödet från den 
löpande verksamheten uppgick till 3 031 tkr. Det negativa kassaflödet från 
finansieringsverksamheten uppgående till -5 102 tkr är hänförligt till en minskning av kortfristiga 
skulder.
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Historisk finansiell information 

Räkenskaper för åren 2005-2007 avser reviderade årsredovisningar. Delårsrapport har ej granskats av 
revisor. 
 
Resultaträkning för koncernen (tkr) Not 2008-01-30 2007-01-01 2007-01-01 2006-01-01 2005-01-01 

    2008-06-30 2007-06-30 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 

Rörelsens intäkter mm             

Nettoomsättning  1,2,3,4,5 25 326 13 611 48 695 33 758 15 772 

Aktiverat arbete för egen räkning   1 286 0 1 336 246 1 706 

Handelsvaror   -14 814 -8 046 -29 919 -17 012 -7 617 

Ersättning till anställda  6,7,8,28 -9 216 -4 606 -11 654 -6 256 -4 811 

Avskrivningar  10,11 - 1 689 -948 -3 126 -1 677 -1 012 

Övriga externa kostnader  9,29,30 -3 719 -1 774 -6 065 -3 049 -2 900 

Andra intäkter  19 307 56 623 19 150 

Andra kostnader  19   -27 -44 - -9 

Rörelseresultat   -2 519 -1 734 -154 6 029 1 279 

              

Finansiella intäkter  20 60 57 187 22 82 

Finansiella kostnader  20 -521 -178 -858 -138 -240 

Resultat före skatt   -2 980 -1 855 -825 5 913 1 121 

              

Inkomstskatt  21   0 159 -595 -5 

Årets/periodens resultat   -2 980 -1 855 -666 5 318 1 116 

              

 
Balansräkning för koncernen (tkr)   2008-01-30 2007-01-01 2007-01-01 2006-01-01 2005-01-01 

    2008-06-30 2007-06-30 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 

TILLGÅNGAR             

Anläggningstillgångar             

Inventarier, installationer och utrustning  10 968 3 046 1 119 658 817 

Immateriella tillgångar  11 34 830 32 474 34 921 16 003 15 522 

Uppskjuten skattefordran  18 728 - 728 - - 

Långfristiga fordringar  10 10 - 10 - - 

Summa   36 536 35 520 36 778 16 661 16 339 

              

Omsättningstillgångar             

Varulager  13 9 224 10 289 12 150 2 694 2 857 

Kundfordringar  12 9 910 11 779 10 050 9 373 5 990 

Övriga fordringar   96 715 846 80 542 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   348 691 633 166 244 

Likvida medel  14 105 0 842 4 443 2 068 

Summa   19 683 23 474 24 521 16 756 11 701 

SUMMA TILLGÅNGAR   56 219 58 994 61 299 33 417 28 040 

 
    2008-01-30 2007-01-01 2007-01-01 2006-01-01 2005-01-01 

    2008-06-30 2007-06-30 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER             

Bundet eget kapital             

Aktiekapital  15 5 079 5 079 5 079 4 679 4 310 

Övrigt tillskjutet kapital   - 17 529 29 436 16 836 10 223 

Fritt eget kapital             

Balanserad vinst   - 16 962 5 073 -245 -1 361 

Bundna reserver   17 069 - - - - 

Fria reserver/fusionsresultat   16 792 - - - - 

Årets/periodens resultat  23 -2 980 -1 865 -666 5 318 1 116 

Summa eget kapital   35 960 37 705 38 940 26 588 14 288 

              

Minoritetsintresse     51       
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Långfristiga skulder             

Upplåning  16 - 400 1 650 600 1 200 

Uppskjutna skatteskulder  18 304 483 304 483 - 

Övriga avsättningar   132 121 132 - - 

Övriga skulder     376       

Summa   436 1 431 2 086 1 083 1 200 

              

Kortfristiga skulder             

Leverantörsskulder   4 612 9 323 6 696 2 871 2 185 

Upplåning  16 10 994 6 346 8 235 400 3 299 

Förskott från kunder   1 068 - 1 680 - - 

Aktuella skatteskulder  18 -41 14 - 61 92 

Övriga skulder   782 1 094 1 071 1 070 6 053 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  17 2 408 3 081 2 663 1 344 923 

Summa   19 823 19 858 20 273 5 746 12 552 

Summa skulder   202 59 21 289 22 359 6 829 13 752 

Summa eget kapital och skulder   56 219 58 994 61 299 33 417 28 040 

 
Kassaflödesanalys för koncernen (tkr)             

    2008-01-30 2007-01-01 2007-01-01 2006-01-01 2005-01-01 

    2008-06-30 2007-06-30 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 

Den löpande verksamheten             

Rörelseresultat före finansiella poster   -2 519 -1 734 -153 6 029 1 279 

Justering för poster som inte ingår i 
kassaflödet mm  24 1 689 948 3 126 1 677 1 012 

Ökning/minskning av varulager   2 926 -1 207 -3 068 163 1 392 

Ökning/minskning av kundfordringar   140 2 376 4 105 -3 383 -1 121 

Ökning/minskning av övriga kortfristiga 
fordringar   1 035 -235 -308 540 1 418 

Ökning/minskning av leverantörsskulder   -2 084 -719 -3 346 686 -936 

Ökning/minskning av övriga kortfristiga 
rörelseskulder   -1 084 -1 785 -754 501 148 

Erhållen ränta   60   187 22 82 

Betald ränta   -521   -858 -138 -240 

Räntenetto     -121 -671 -116 -158 

Betald skatt   -105 -28 -395 -112 -3 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   -463 -2 505 -1 464 5 985 3 031 

              

Investeringsverksamhet             

Långfristiga fordringar   -   -10 - - 

Investeringar i dotterbolag  26 - -2 500 -3 700 -280 9 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar  10 -97 -10 -105 -152 -283 

Förvärv av imateriella tillgångar  11 -1 286 -206 -2 589 -1 569 -1 890 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -1 383 -2 716 -6 404 -2 001 -2 164 

              

Finansieringsverksamhet             

Nyemission   - - - 1 890 - 

Förändring checkräkningskredit   809   6 035 - - 

Förändring långfristiga skulder   - -600 1 050 -600 -393 

Förändring kortfristiga finansiella skulder   300 -4 218 -2 818 -2 899 1 114 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   1 109 -4 818 4 267 -1 609 721 

              

Totalt kassaflöde   -737 -10 039 -3 601 2 375 1 588 

              

Likvida medel vid periodens början   842 4 443 4 443 2 068 480 

Likvida medel vid periodens slut  14 105 -5 596 842 4 443 2 068 

              
 
Kassaflödesanalys i sammandrag             
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Kassaflöde från den löpande verksamheten   -463 -2 505 -1 464 5 985 3 031 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -1 383 -2 716 -6 404 -2 001 -2 164 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   1 109 -4 818 4 267 -1 609 721 

Totalt kassaflöde   -737 -10 039 -3 601 2 375 1 588 

 

 
Definitioner nyckeltal 
 
Avkastning på totalt kapital (%)- Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balansräkningen 
Soliditet (%) – Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen 
Kassalikviditet (%)- Omsättningstillgångar inklusive varulager i procent av kortfristiga skulder 
Resultat per aktie (kr)- Resultat efter finansiella poster dividerat med antal aktier 

Koncernens nyckeltal            

 
2008-01-01 
2008-06-30 

2007-01-01 
2007-06-30 

2007 2006 2005 

      

Antal aktier (tusental) 253 969 809    253 969 809    253 969 809    233 969 809    215 497 818    

Avkastning på totalt kapital -8,3% -4,9% -2,1% 22,2% 7,8% 

Soliditet 64,0% 63,9% 63,5% 79,6% 51,0% 

Kassalikviditet 60,4% 66,4% 60,6% 244,7% 70,5% 

Resultat per aktie (kr) Neg. Neg. Neg.   0,023    0,005    
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Noter, gemensamma för moderbolag och koncern  
 
1. Allmän information 
Followit Holding AB (publ)-koncernen erbjuder innovativa, kvalitetssäkrade, marknadsledande produkter och system för 
positionering och mobil kommunikation. Lösningarna används idag främst inom transport- och säkerhetsindustrin samt av 
privatpersoner vid övervakning av värdefulla egendomar. Syftet är att skapa system som säkrar och underlättar kundens 
strävan i att skapa trygghet samt att effektivisera befintliga affärsprocesser. 
 
Moderföretaget är ett aktiebolag med säte i Skellefteå. Adressen till huvudkontoret är Plåtvägen 9A, Skellefteå. 
 
Moderföretaget är noterat på Aktietorget sedan den 21 januari 2005. 
 
2. Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper 
 
Koncernen 
 
De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna koncernredovisning upprättats anges nedan. Dessa 
principer har tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte annat anges. 
 
2.1 Grund för rapporternas upprättande 
 
Koncernredovisningen för Followit Holding AB (publ)-koncernen har upprättats i enlighet med International Financial 
Reporting Standards (IFRS), sådana de antagits av EU, Årsredovisningslagen samt RR30, Kompletterande redovisningsregler 
för koncerner. Koncernredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden. 
 
Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver användning av en del viktiga redovisningsmässiga 
uppskattningar. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av företagets redovisningsprinciper. De 
områden som innefattar en hög grad av bedömning, som är komplexa eller sådana områden där antaganden och 
uppskattningar är av väsentlig betydelse för koncernredovisningen anges i not 4. 
 
(a) Standarder, ändringar och tolkningar som trätt i kraft 2007 
IFRS 7, Finansiella instrument: Upplysningar, och den kompletterande ändringen av IAS 1, Utformning av finansiella 
rapporter – Upplysningar om kapital, inför nya upplysningar avseende finansiella instrument. IFRS 7 har ingen inverkan på 
klassificering och värdering av Koncernens finansiella instrument. IFRIC 8, "Tillämpningsområdet för IFRS 2", kräver att 
transaktioner som berör utfärdande av egetkapitalinstrument - där det vederlag som erhålls understiger verkligt värde på 
utfärdade egetkapitalinstrument - ska prövas för att fastställa om de faller inom ramen för IFRS 2. Denna tolkning har ingen 
inverkan på koncernens finansiella rapporter. 
IFRIC 10,"Delårsrapportering och värdenedgångar", tillåter inte att de nedskrivningar som redovisats under en delårsperiod 
för goodwill, placeringar i egetkapitalinstrument och placeringar i finansiella tillgångar som redovisas till anskaffningsvärde 
återförs per en efterföljande balansdag. Denna tolkning har ingen inverkan på koncernens finansiella rapporter. 
 
(b) Tolkning som koncernen tillämpar i förtid 
IFRIC 11, "IFRS 2 – Transaktioner med egna aktier, även koncerninterna" tillämpas i förtid för 2007. IFRIC 11 behandlar 
aktierelaterade transaktioner som innefattar egna aktier eller som inbegriper koncernföretag (exempelvis optioner 
avseende ett moderföretags aktier). IFRIC 11 ger vägledning om huruvida dessa transaktioner ska redovisas som 
aktierelaterade ersättningar som regleras med egetkapitalinstrument eller med kontanter i de separata finansiella 
rapporterna för moderföretaget respektive andra berörda koncernföretag. 
Denna tolkning har ingen inverkan på koncernens finansiella rapporter. 
 
(c) Standarder, ändringar och tolkningar som trätt i kraft 2007 men som inte är relevanta för Koncernen 
Följande standarder, ändringar och tolkningar av publicerade standarder är obligatoriska för räkenskapsår som börjar den 1 
januari 2007 eller senare men är inte relevanta för Koncernen: 
• IFRS 4, Försäkringsavtal 
• IFRIC 7, Tillämpning av inflationsjusteringsmetoden enligt IAS 29, Redovisning i höginflationsländer, samt 
• IFRIC 9, Omvärdering av inbäddade derivat. 
 
(d) Standarder, ändringar och tolkningar av befintliga standarder som ännu inte har trätt i kraft och 
som inte har tillämpats i förtid av Koncernen 
Följande nya standarder, samt ändringar och tolkningar av befintliga standarder har publicerats och är obligatoriska för 
Koncernens redovisning för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2008 eller senare, men har inte tillämpats i förtid av 
Koncernen: 
• IAS 1 (Ändring), Utformning av finansiella rapporter (gäller från den 1 januari 2009). Denna ändring av standarden är 
fortfarande föremål för EUs godkännandeprocess. Ändringarna innebär framförallt förändringar i uppställningsformerna 
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och benämningarna av de finansiella rapporterna. Således kommer koncernens framtida utformning av de finansiella 
rapporterna att påverkas vid införandet av denna standard. 
• IAS 23 (Ändring), Lånekostnader (gäller från den 1 januari 2009). Denna ändring av standarden är fortfarande föremål för 
EUs godkännandeprocess. Ändringen kräver att ett företag aktiverar lånekostnader som är direkt hänförliga till inköp, 
konstruktion eller produktion av en tillgång som det tar en betydande tid i anspråk att färdigställa för användning eller 
försäljning, som en del av anskaffningsvärdet för tillgången. Alternativet att omedelbart kostnadsföra dessa lånekostnader 
kommer att tas bort. Koncernen kommer att 
tillämpa IAS 23 (Ändring) från den 1 januari 2009 men den är för närvarande inte relevant för koncernen eftersom det inte 
finns några tillgångar för vilka lånekostnader kan aktiveras. 
• IAS 27 (Ändring), Koncernredovisning och separata finansiella rapporter (gäller från den 1 juli 2009). Denna ändring av 
standarden är fortfarande föremål för EUs godkännandeprocess. Ändringen innebär bl a att resultat hänförligt till 
minoritetsaktiägare alltid ska redovisas även om det innebär att minoritetsandelen är negativ, att transaktioner med 
minoritetsaktieägare alltid ska redovisas i eget kapital, samt att i de fall ett  moderföretag mister det bestämmande 
inflytandet ska den eventuella kvarvarande andelen omvärderas till verkligt värde. Ändringen av standarden kommer att 
påverka redovisningen av framtida transaktioner. 
• IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar (Ändring) – Vesting conditions and cancellations1 (gäller från den 1 januari 2009). ). 
Denna ändring av standarden är fortfarande föremål för EUs godkännandeprocess. Ändringen påverkar definitionen av 
intjänandevillkor samt inför ett nytt begrepp, ”non-vesting conditions” (villkor som inte är definierade som 
intjänandevillkor). Standarden anger att ”non-vesting conditions” ska beaktas vid uppskattningen av det verkliga värdet på 
egetkapitalinstrumentet. Varor eller tjänster som erhålls av en motpart som uppfyller alla andra intjäningsvillkor, ska 
redovisas oavsett om ”non-vesting conditions” uppfyllts eller inte. Denna ändring har ingen inverkan på koncernens 
finansiella rapporter. 
• IFRS 3 (Ändring), Rörelseförvärv (gäller från den 1 juli 2009). Denna ändring av standarden är fortfarande föremål för EUs 
godkännandeprocess. Ändringen gäller framåtriktat för förvärv efter tidpunkten för ikraftträdandet. Tillämpningen kommer 
att innebära en förändring av hur framtida förvärv redovisas, bl a vad avser redovisning av transaktionskostnader, 
eventuella villkorade köpeskillingar och successiva förvärv. Koncernen kommer att tillämpa standarden från och med 
räkenskapsåret som påbörjas 1 jan 2010. Ändringen av standarden kommer inte att innebära någon effekt på tidigare 
gjorda förvärv men kommer att påverka redovisningen av framtida transaktioner. 
• IFRS 8, Rörelsesegment (gäller från den 1 januari 2009). IFRS 8 ersätter IAS 14 och anpassar segmentrapporteringen till 
kraven i USA-standarden SFAS 131, Disclosures about segments of an enterprise and related information. Den nya 
standarden kräver att segmentinformationen presenteras utifrån ledningens perspektiv, vilket innebär att den presenteras 
på det sätt som används i den interna rapporteringen. Koncernen kommer att tillämpa IFRS 8 från 1 januari 2009. 
Ledningen analyserar fortfarande vilken inverkan standarden kommer att få, men det förefaller sannolikt att både antalet 
segment för vilka information ska lämnas och det sätt på vilket rapportering sker för segmenten, kommer att ändras på ett 
sätt som 
överensstämmer med de interna rapporter som lämnas till den högste verkställande beslutsfattaren. Eftersom goodwill 
fördelas på grupper av kassagenererande enheter på segmentnivå, kommer förändringen också att innebära att ledningen 
måste omfördela goodwill till de nya rörelsesegment som identifieras. Ledningen räknar inte med att detta kommer att leda 
till något väsentligt nedskrivningsbehov för goodwill. 
• IFRIC 14, 'IAS 19 – The limit on a defined benefit asset, minimum funding requirements and their interaction"1 (gäller från 
1 januari 2008). Denna tolkning är fortfarande föremål för EUs godkännandeprocess. IFRIC 14 ger vägledning vid bedömning 
av begränsningen i IAS 19 av beloppet för det överskott som kan redovisas som en tillgång. Den förklarar också hur 
pensionstillgången eller -skulden kan påverkas av ett lagstadgat eller avtalsenligt krav på minimifinansiering. Koncernen 
kommer att tillämpa IFRIC 14 från den 1 januari 2008 men detta förväntas inte ha någon inverkan på Koncernens 
räkenskaper. 
 
(e) Tolkningar av befintliga standarder som ännu inte har trätt i kraft och som inte är relevanta för Koncernen 
Följande tolkningar av befintliga standarder har publicerats och är obligatoriska för Koncernen för räkenskapsår 
som börjar den 1 januari 2008 eller senare men är inte relevanta för Koncernen. 
• IFRIC 12, Service concession arrangements1 (gäller från 1 januari 2008). Denna tolkning är fortfarande föremål för EUs 
godkännandeprocess. IFRIC 12 gäller för avtalsreglerade arrangemang där en operatör inom den privata sektorn deltar i 
utveckling, finansiering, drift och underhåll avseende infrastruktur för den offentliga sektorns tjänster. IFRIC 12 är inte 
relevant för Koncernen eftersom inget koncernföretag levererar tjänster till offentlig sektor. 
• IFRIC 13, Customer loyalty programmes1 (gäller från 1 juli 2008). Denna tolkning är fortfarande föremål för EUs 
godkännandeprocess. IFRIC 13 klargör att när varor eller tjänster säljs tillsammans med någon form av incitament för 
kundlojalitet (exempelvis lojalitetspoäng eller gratis produkter) handlar det om ett avtal med flera delar (multiple elements 
arrangements). Den ersättning som erhålls från kunden fördelas mellan de olika delarna i avtalet utifrån respektive dels 
verkliga värde. IFRIC 13 är inte relevant för Koncernen eftersom inget koncernföretag har något lojalitetsprogram. 

 

2.2 Koncernredovisning 
 

(a) Dotterföretag 
Dotterföretag är alla de företag där Koncernen har rätten att utforma finansiella och operativa strategier på ett sätt som 
vanligen följer med ett aktieinnehav uppgående till mer än hälften av rösträtterna. Förekomsten och effekten av potentiella 



 43 

rösträtter som för närvarande är möjliga att utnyttja eller konvertera, beaktas vid bedömningen av huruvida Koncernen 
utövar bestämmande inflytande över ett annat företag. Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen från och med den 
dag då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag 
då det bestämmande inflytandet upphör. 
 
Förvärvsmetoden används för redovisning av Koncernens förvärv av dotterföretag. Anskaffningskostnaden för ett förvärv 
utgörs av verkligt värde på tillgångar som lämnats som ersättning, emitterade egetkapitalinstrument och uppkomna eller 
övertagna skulder per överlåtelsedagen, plus kostnader som är direkt hänförbara till förvärvet. Identifierbara förvärvade 
tillgångar och övertagna skulder och eventualförpliktelser i ett företagsförvärv värderas inledningsvis till verkliga värden på 
förvärvsdagen, oavsett omfattning på eventuellt minoritetsintresse. Det överskott som utgörs av skillnaden mellan 
anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på Koncernens andel av identifierbara förvärvade nettotillgångar redovisas som 
goodwill. Om anskaffningskostnaden understiger verkligt värde för det förvärvade dotterföretagets nettotillgångar, 
redovisas mellanskillnaden direkt i resultaträkningen (punkt 2.6). 
 
Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade vinster på transaktioner mellan koncernföretag 
elimineras. Även orealiserade förluster elimineras, om inte transaktionen utgör ett bevis på att ett nedskrivningsbehov 
föreligger för den överlåtna tillgången. Redovisningsprinciperna för dotterföretag har i förekommande fall ändrats för att 
garantera en konsekvent tillämpning av Koncernens principer. 
 
2.3 Segmentrapportering 
 
En rörelsegren är en grupp tillgångar och verksamheter som tillhandahåller produkter eller tjänster som är utsatta för risker 
och möjligheter som skiljer sig från vad som gäller för andra rörelsegrenar. Geografiska områden tillhandahåller produkter 
eller tjänster inom en ekonomisk miljö som är utsatt för risker och möjligheter som skiljer sig från vad som gäller för andra 
ekonomiska miljöer. 
 
2.4 Omräkning av utländsk valuta 

 
(a) Funktionell valuta och rapportvaluta 
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i Koncernen är värderade i den valuta som används i 
den ekonomiska miljö där respektive företag huvudsakligen är verksamt (funktionell valuta). I koncernredovisningen 
används SEK, som är Moderföretagets funktionella valuta och rapportvaluta. 
 
(b) Transaktioner och balansposter 
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enlig de valutakurser som gäller på 
transaktionsdagen. Valutakursvinster och -förluster som uppkommer vid betalning av sådana transaktioner och vid 
omräkning av monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i resultaträkningen. 
 
2.5 Materiella anläggningstillgångar 
 
Materiella anläggningstillgångar tas upp till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår 
utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. 
 
Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde eller redovisas som en separat tillgång, beroende på vilket som 
är lämpligt, endast då det är sannolikt att de framtida ekonomiska förmåner som är förknippade med tillgången kommer att 
komma Koncernen tillgodo och tillgångens anskaffningsvärde kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Alla andra former av 
reparationer och underhåll redovisas som kostnader i resultaträkningen under den period de uppkommer. 
 
Avskrivningar på andra tillgångar, för att fördela deras anskaffningsvärde ner till det beräknade restvärdet, görs linjärt enligt 
plan över den beräknade nyttjandeperioden, enligt följande: 
 

- Inventarier, installationer och utrustning, 5 år 
 
Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas varje balansdag och justeras vid behov. 
 
En tillgångs redovisade värde skrivs genast ner till dess återvinningsvärde om tillgångens redovisade värde överstiger dess 
bedömda återvinningsvärde (punkt 2.7). 
 
Vinster och förluster vid avyttring fastställs genom en jämförelse mellan försäljningsintäkt och redovisat värde och 
redovisas i resultaträkningen.  
 
2.6 Immateriella tillgångar 
 
(a) Goodwill 
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Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger det verkliga värdet på Koncernens andel av det 
förvärvade dotterföretagets identifierbara nettotillgångar vid förvärvstillfället. Goodwill på förvärv av dotterföretag 
redovisas som immateriella tillgångar. Goodwill testas årligen för att identifiera eventuellt nedskrivningsbehov och 
redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar. Vinst eller förlust vid avyttring av en enhet 
inkluderar kvarvarande redovisat värde på den goodwill som avser den avyttrade enheten. 
 
Goodwill fördelas på kassagenererande enheter vid prövning av eventuellt nedskrivningsbehov. (punkt 2.7). 
 
(b) Balanserade utvecklingskostnader 
Balanserade utvecklingskostnader består av eget genererade kostnader vilka redovisas till anskaffningsvärde. Balanserade 
utvecklingskostnader har en begränsad nyttjandeperiod och redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar. Avskrivningar görs linjärt för att fördela kostnaden för över deras bedömda nyttjandeperiod (5-10 år). 
 
(c) Forskning och utveckling 
Utgifter för forskning redovisas som kostnader när de uppstår. Kostnader som uppstått i utvecklingsprojekt (som gäller 
utformning och test av nya eller förbättrade produkter) redovisas som immateriella tillgångar när det är sannolikt att 
projektet kommer att bli framgångsrikt med tanke på dess kommersiella och tekniska möjligheter, och kostnaderna kan 
mätas på ett tillförlitligt sätt. Övriga utvecklingsutgifter redovisas som kostnader när de uppstår. Utvecklingsutgifter som 
tidigare har redovisats som en kostnad redovisas inte som en tillgång i efterföljande period. Utvecklingskostnader med en 
begränsad nyttjandeperiod som har aktiverats skrivs av linjärt från den tidpunkt då den kommersiella produktionen av 
produkten påbörjas. Avskrivningarna görs under den förväntade nyttjandeperioden, dock högst fem år. 
 
2.7 Nedskrivningar 
Tillgångar som har en obestämd nyttjandeperiod skrivs inte av utan prövas årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov. 
Tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på värdeminskning närhelst händelser eller förändringar i förhållanden 
indikerar att det redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart. En nedskrivning görs med det belopp med vilket 
tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av en tillgångs verkliga 
värde minskat med försäljningskostnader och nyttjandevärdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehov, grupperas tillgångar 
på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). 
 
2.8 Finansiella tillgångar 
Koncernen klassificerar sina finansiella instrument i följande kategorier: lånefordringar och kundfordringar. Inga poster 
kategoriseras som finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen, finansiella instrument som hålles 
till förfall och finansiella tillgångar som kan säljas. Klassificeringen är beroende av för vilket syfte instrumenten förvärvades. 
Ledningen fastställer klassificeringen av instrumenten vid den första redovisningen och omprövar detta beslut vid varje 
rapporteringstillfälle. 
 
(a) Lånefordringar och kundfordringar 
Lånefordringar och kundfordringar är icke-derivata finansiella tillgångar med fastställda eller fastställbara betalningar som 
inte är noterade på en aktiv marknad. Utmärkande är att de uppstår när Koncernen tillhandahåller pengar, varor eller 
tjänster direkt till en kund utan avsikt att handla med uppkommen fordran. De ingår i omsättningstillgångar, med undantag 
för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. 
Lånefordringar och kundfordringar ingår i posten Kundfordringar och andra fordringar i balansräkningen (punkt 2.10). 
 
2.9 Varulager 
Varulagret redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs med 
användning av först in, först ut-metoden (FIFU). Anskaffningsvärdet för färdiga varor och pågående arbeten består av 
formgivningskostnader, råmaterial, direkt lön, andra direkta kostnader och hänförbara indirekta tillverkningskostnader 
(baserade på normal tillverkningskapacitet). Lånekostnader ingår inte. Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade 
försäljningspriset i den löpande verksamheten, med avdrag för tillämpliga rörliga försäljningskostnader. 
 
2.10 Kundfordringar 
Kundfordringar redovisas till verkligt värde minskat med eventuell reservering för värdeminskning. En reservering för 
värdeminskning av kundfordringar görs när det finns objektiva bevis för att Koncernen inte kommer att kunna erhålla alla 
belopp som är förfallna enligt fordringarnas ursprungliga villkor. Reserveringens storlek utgörs av skillnaden mellan 
tillgångens redovisade värde och nuvärdet av bedömda framtida kassaflöden, diskonterade med effektiv ränta. Det 
reserverade beloppet redovisas i resultaträkningen. 
 
2.11 Likvida medel 
I likvida medel ingår kassa, banktillgodohavanden och övriga kortfristiga placeringar med förfallodag inom tre månader. I 
balansräkningen redovisas checkräkningskredit som upplåning bland kortfristiga skulder. 
 
2.12 Aktiekapital 
Stamaktier klassificeras som eget kapital. 
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Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till emission av nya aktier eller optioner redovisas, netto efter skatt, i eget 
kapital som ett avdrag från emissionslikviden. 
Då något koncernföretag köper Moderföretagets aktier (återköp av egna aktier), reducerar den betalda köpeskillingen, 
inklusive eventuella direkt hänförbara transaktionskostnader (netto efter skatt), den del av eget kapital som är relaterad till 
Moderföretagets aktieägare, tills dessa aktier annulleras, utfärdas på nytt eller avyttras. Om dessa aktier senare säljs eller 
utfärdas på nytt redovisas erhållna belopp, netto efter eventuella direkt hänförbara transaktionskostnader och 
inkomstskatteeffekter, i den del av eget kapital som är relaterad till Moderföretagets aktieägare. 
 
2.13 Upplåning 
Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter transaktionskostnader. Upplåning redovisas därefter till 
upplupet anskaffningsvärde och eventuell skillnad mellan erhållet belopp (netto efter transaktionskostnader) och 
återbetalningsbeloppet redovisas i resultaträkningen fördelat över låneperioden, med tillämpning av effektivräntemetoden. 
 
Upplåning klassificeras som kortfristiga skulder om inte Koncernen har en ovillkorlig rätt att skjuta upp betalning av skulden 
i åtminstone 12 månader efter balansdagen. 
 
Samtliga koncernens lånekostnader har kostnadsförts. 
 
2.14 Uppskjuten skatt 
Uppskjuten skatt redovisas i sin helhet, enligt balansräkningsmetoden, på alla temporära skillnader som uppkommer mellan 
det skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och dessas redovisade värden i koncernredovisningen. Om emellertid 
den uppskjutna skatten uppstår till följd av en transaktion som utgör den första redovisningen av en tillgång eller skuld som 
inte är ett företagsförvärv och som, vid tidpunkten för transaktionen, varken påverkar redovisat eller skattemässigt resultat, 
redovisas den inte. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av skattesatser (och lagar) som har beslutats eller aviserats 
per balansdagen och som förväntas gälla när den berörda uppskjutna skattefordran realiseras eller den uppskjutna 
skatteskulden regleras. 
 
Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att 
finnas tillgängliga, mot vilka de temporära skillnaderna kan utnyttjas. 
 
Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader som uppkommer på andelar i dotterföretag och intresseföretag, 
förutom där tidpunkten för återföring av den temporära skillnaden kan styras av Koncernen och det är sannolikt att den 
temporära skillnaden inte kommer att återföras inom överskådlig framtid. 
 
2.15 Ersättningar till anställda 
(a) Pensionsförpliktelser 
Koncernföretagen har olika pensionsplaner. Pensionsplanerna finansieras vanligen genom betalningar till försäkringsbolag 
eller förvaltaradministrerade fonder, enligt periodiska aktuariella beräkningar. Koncernen har både förmånsbestämda och 
avgiftsbestämda pensionsplaner. En förmånsbestämd pensionsplan är en pensionsplan som anger ett belopp för den 
pensionsförmån en anställd erhåller efter pensionering, vanligen baserat på en eller flera faktorer såsom ålder, 
tjänstgöringstid eller lön. En avgiftsbestämd pensionsplan är en pensionsplan enligt vilken Koncernen betalar fasta avgifter 
till en separat juridisk enhet. 
 
Huvuddelen Koncernens pensionsåtaganden finansieras inom ITP-planen, via Alecta, vilket är en förmånsbestämd plan. För 
samtliga koncerner som nyttjar Alecta saknas för närvarande att redovisa pensionsåtaganden enligt de regler som IAS 19 
ställer upp för förmånsbestämda planer. Planen redovisas istället som en avgiftsbestämd plan, se nedan. 
 
För avgiftsbestämda pensionsplaner betalar Koncernen avgifter till offentligt eller privat administrerade 
pensionsförsäkringsplaner på obligatorisk, avtalsenlig eller frivillig basis. Koncernen har inga ytterligare 
betalningsförpliktelser när avgifterna väl är betalda. Avgifterna redovisas som personalkostnader när de förfaller till 
betalning. Förutbetalda avgifter redovisas som en tillgång i den utsträckning som kontant återbetalning eller minskning av 
framtida betalningar kan komma Koncernen tillgodo. 
 
(b) Övriga förmåner efter avslutad anställning 
Koncernen tillhandahåller inga förmåner till anställda efter avslutad anställning annat än pension enligt punkt a ovan. 
 
(c) Aktierelaterade förmåner 
Koncernen har ingen aktierelaterad ersättningsplan där regleringen görs med aktier. 
 
(d) Ersättningar vid uppsägning 
Ersättningar vid uppsägning utgår när en anställds anställning sagts upp före normal pensionstidpunkt eller då en anställd 
accepterar frivillig avgång från anställning i utbyte mot sådana ersättningar. Koncernen redovisar avgångsvederlag när den 
bevisligen är förpliktad endera att säga upp anställda enligt en detaljerad formell plan utan möjlighet till återkallande, eller 
att lämna ersättningar vid uppsägning som resultat av ett erbjudande som gjorts för att uppmuntra till frivillig avgång från 
anställning. Förmåner som förfaller efter mer än 12 månader från balansdagen diskonteras till nuvärde. 
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(e) Vinstandels- och bonusplaner 
Koncernen har för närvarande inga bonus- och vinstandelsavtal.   
 
2.16 Avsättningar 
Avsättningar för miljöåterställande åtgärder, omstruktureringskostnader och rättsliga krav redovisas när Koncernen har en 
befintlig legal eller informell förpliktelse till följd av tidigare händelser, det är mer sannolikt att ett utflöde av resurser krävs 
för att reglera åtagandet än att så inte sker, och beloppet har beräknats på ett tillförlitligt sätt. Avsättningar för 
omstrukturering innefattar kostnader för uppsägning av leasingavtal och för avgångsersättningar. Inga avsättningar görs för 
framtida rörelseförluster. 
 
Om det finns ett antal liknande åtaganden, bedöms sannolikheten för att det kommer att krävas ett utflöde av resurser vid 
regleringen sammantaget för hela denna grupp av åtaganden. En avsättning redovisas även om sannolikheten för ett 
utflöde avseende en speciell post i denna grupp av åtaganden är ringa. 
 
2.17 Intäktsredovisning 
Intäkter innefattar det verkliga värdet av sålda varor och tjänster exklusive mervärdesskatt och rabatter samt efter 
eliminering av koncernintern försäljning. Intäkter redovisas enligt följande: 
 
(a) Försäljning av varor  
Försäljning av varor intäktsredovisas när ett koncernföretag har levererat produkter till en kund, kunden har godkänt 
produkterna och det i rimlig grad är säkert att motsvarande fordran kommer att betalas. 
 
(b) Försäljning av tjänster 
Försäljning av tjänster faktureras och intäktsredovisas i den redovisningsperiod då tjänsterna utförs. 
 
(c) Ränteintäkter 
Ränteintäkter intäktsredovisas fördelat över löptiden med tillämpning av effektivräntemetoden. När värdet på en fordran 
har gått ner, minskar Koncernen det redovisade värdet till det återvinningsbara värdet, vilket utgörs av bedömt framtida 
kassaflöde, diskonterat med ursprunglig effektiv ränta för instrumentet, och fortsätter att lösa upp diskonteringseffekten 
som ränteintäkt. Ränteintäkter på nedskrivna lån redovisas antingen när kontanter erhålls eller baserat på återvunna 
kostnader i takt med att villkoren uppfylls. 
 
(d) Utdelningsintäkter 
Utdelningsintäkter redovisas när rätten att erhålla betalning har fastställts. 
 
2.18 Leasing 
Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna med ägandet behålls av leasegivaren klassificeras som operationell 
leasing. Betalningar som görs under leasingperioden (efter avdrag för eventuella incitament från leasegivaren) kostnadsförs 
i resultaträkningen linjärt över leasingperioden. Koncernen har under år 2007 och 2006 ej haft några väsentliga finansiella 
leasingåtaganden. 
 
2.19 Utdelning 
Eventuell utdelning till Moderföretagets aktieägare redovisas som skuld i Koncernens finansiella rapporter i den period då 
utdelningen fastställs av Moderföretagets aktieägare. 
 
2.20 Statliga stöd 
Bidrag från staten redovisas till verkligt värde då det föreligger rimlig säkerhet att bidraget kommer att erhållas och att 
Koncernen kommer att uppfylla de villkor som är förknippade med bidraget. 
 
Statliga bidrag som gäller kostnader periodiseras och redovisas i resultaträkningen över samma perioder som de kostnader 
bidragen är avsedda att täcka. 
 
Statliga bidrag för köp av anläggningstillgångar redovisas i långfristiga skulder som förutbetalda statliga bidrag och 
redovisas i resultaträkningen linjärt fördelade över de aktuella tillgångarnas beräknade nyttjandeperiod. 
 
2.21 Utdelningar 
Utdelning till Moderföretagets aktieägare redovisas som skuld i koncernens finansiella rapporter i den period då 
utdelningen godkänns av moderföretagets aktieägare. 
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Moderbolaget 
 
2.22 Moderbolagets redovisningsprinciper 
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och Redovisningsrådets 
rekommendationer RR 32 Redovisning för juridisk person. RR 32 innebär att moderbolaget i årsredovisningen för den 
juridiska personen ska tillämpa samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för 
årsredovisningslagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Rekommendationerna anger vilka 
undantag och tillägg som ska göras från IFRS. Skillnaderna mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper 
framgår nedan. De nedan angivna redovisningsprinciperna för moderbolaget har tillämpats konsekvent på samtliga 
perioder som presenteras i moderbolagets finansiella rapporter. 
 
2.23 Finansiella leasingavtal 
I moderbolaget redovisas samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, som operationella 
leasingavtal. Under räkenskapsåret har bolaget ej haft några finansiella leasingavtal. 
 
2.24 Sjukfrånvaro 
Då moderbolaget har färre än tio anställda lämnas inte uppgift om sjukfrånvaron.    
 

3. Finansiell riskhantering 
 
3.1 Finansiella riskfaktorer 
Koncernen utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika finansiella risker: marknadsrisk (inklusive valutarisk, ränterisk, 
och prisrisk), kreditrisk, likviditetsrisk och kassaflödesrisk. Koncernens övergripande finanspolicy fokuserar på 
oförutsägbarheten på de finansiella marknaderna och eftersträvar att minimera potentiella ogynnsamma effekter på 
Koncernens finansiella resultat.  
 
Riskhanteringen sköts av ekonomiavdelningen enligt policies som fastställts av styrelsen. Ekonomiavdelningen identifierar, 
utvärderar och säkrar finansiella risker i nära samarbete med VD.  
 
(a) Marknadsrisk 
 
(i) Valutarisk   
Eftersom Followit har en relativ stor andel av försäljningen i utlandet samt upphandlar varor i utlandet är bolaget exponerat 
för risker i samband med valutaförändringar. Riskerna utgörs av omräkning av valuta vid inköps- och 
försäljningstransaktioner. Vid större enskilda affärer kan behov finnas av kurssäkring. 
 
För närvarande bedöms den valutarisk som uppkommer från framtida affärstransaktioner och redovisade tillgångar och 
skulder som så obetydlig att några säkringsrutiner ännu ej implementerats. 
 
En förändring av Eurokursen med 10% hade förändrat årsresultatet med ca 730 tkr och en motsvarande förändring på USD-
kursen hade förändrat årsresultatet med ca 65 tkr. Förändringen av det egna kapitalet bedöms vara ungefär densamma.  
 
(ii) Prisrisk 
Koncernen är inte exponerad för någon prisrisk avseende rå- och stapelvaror. 
 
(b) Kreditrisk 
Koncernen har ingen väsentlig koncentration av kreditrisker. Koncernen har fastställda principer för att säkra att 
försäljningen av produkter och tjänster sker till kunder med lämplig betalningshistorik. Koncernen har principer som 
begränsar kreditexponeringsbeloppet gentemot varje enskild kund.  
 
(c) Likviditetsrisk 
Försiktighet i hantering av likviditetsrisk innebär att inneha tillräckliga likvida medel och tillgänglig övrig finansiering genom 
bl.a. tillräckliga avtalade kreditmöjligheter.  
 
(d) Ränterisk avseende kassaflöden och verkliga värden 
Eftersom Koncernen inte innehar några väsentliga räntebärande tillgångar är Koncernens intäkter och kassaflöde från den 
löpande verksamheten i allt väsentligt oberoende av förändringar i marknadsräntor. 
 
(e)  Kunder 
Koncernen har ett relativt stort antal kunder där ett fåtal står för den övervägande delen av omsättningen och bolaget är 
därför beroende av goda relationer med dessa nyckelkunder. Nyckelkunderna är förutom den omsättning de genererar 
också mycket viktiga för att motverka konkurrens inom de affärsområden de verkar. En stark distributör skapar hinder för 
andra företag att etablera verksamhet och är därför vårt starkaste redskap att skapa långfristiga affärsmöjligheter på viktiga 
marknader. Ett bra samarbete med en industriell kund skapar barriärer för andra leverantörer och det är därför mycket 
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viktigt att bygga upp långsiktiga relationer som baseras på ömsesidigt förtroende med hänsyn till båda parters 
vinstintressen. 
 
Kreditriskerna hos kunderna varierar. Hos de industriella kunderna är de låga och hos distributörerna relativt höga. Höga 
kreditrisker hanteras genom begränsade kreditbelopp och i vissa fall genom begäran om förskottsbetalning eller 
bankgaranti. 
 
3.2 Redovisning av derivatinstrument och säkringsåtgärder 
Koncernen nyttjar för närvarande inga derivatinstrument eller andra säkringsåtgårder. 
 
3.3 Beräkning av verkligt värde 
Koncernen har för närvarande inga finansiella instrument, som värderas till verkligt värde. 
 

4. Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål 
Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive 
förväntningar på framtida händelser som anses rimliga under rådande förhållanden. 
 
4.1 Viktiga uppskattningar och antaganden för redovisningsändamål 
Koncernen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden 
av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som 
innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande 
räkenskapsår diskuteras nedan. 
 
(a) Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill 
Koncernen undersöker varje år om något nedskrivningsbehov föreligger för goodwill, i enlighet med den 
redovisningsprincip som beskrivs i punkt 2.6. Återvinningsvärden för kassagenererande enheter har fastställs genom 
beräkning av nyttjandevärde. För dessa beräkningar måste vissa uppskattningar göras (not 7). 
 
Företagsledningen bedömer att inga rimliga möjliga förändringar i de kritiska variablerna var och en för sig skulle ha så stor 
effekt att de skulle reducera nyttjandevärdet till ett värde som är lägre än redovisat värde. 
 

5 a. Segmentinformation   
Upplysningar för primära segment – rörelsegrenar 
 
Per 1 juni 2007 är Koncernen organiserad i fyra huvudsakliga rörelsegrenar och tillika dotterbolag: (1) Followit AB, som 
utvecklar och säljer 
elektronikprodukter för positionering inom områdena säkerhet och övervakning, (2) Mobistics AB, som 
marknadsför och säljer systemlösningar för transportbranschen samt (3) Followit Innovation AB, som säljer konsulttjänster 
inom teknik och data inom mobil telekommunikation och positionering. 4) Reperto AB som utvecklar och säljer 
positioneringsprodukter för jakthundar och husdjur samt (5) TVP Positioning som utvecklar och säljer 
positioneringsutrustning inom viltforskning för positionering av vilda djur. 

 
Segmentens resultat för räkenskapsåret 2006 är som följer: 
 

Hänförligt till Moderföretagets aktieägare 
      
 Followit 

AB 
Mobistics 
AB** 

Followit 
Innovation  
AB** 

Övrigt Koncernen 

Segmentens totala  
Bruttoförsäljning 

 
24 809 

 
5 588 

 
5 291 

 
- 

 
35 688 

Försäljning mellan segment -496 -275 -1 159 - -1 930 
Försäljningsintäkter 24 313 5 313 4 132 - 33 758 
Rörelseresultat 6 962 1 836 384 -3 153 6 029 
      
Finansiella intäkter  
och kostnader (not 25) 

 
-101 

 
-6 

 
-9 

 
- 

 
-116 

Vinst före skatt 6 861 1 830  375 -3 153 5 913 
Inkomstskatt -112  

 
 -483 -595 

Årets resultat     5 318 
 
** Segmentet ingår i koncernen från 2005-05-01. 
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Andra resultatposter för segmentet: 
 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar  

-266 
 

-9 
 

-32 
 

-3 
 

-310 
      
Avskrivningar av immateriella tillgångar -1 002 -317 -48 - -1 367 

Summa -1 268 -326 -80 -3 -1 677 

 
 
Segmentens resultat för räkenskapsåret 2007 är som följer: 
 

Hänförligt till Moderföretagets aktieägare 
 Followit 

AB 
Mobistics 
AB 

Followit 
Innovation 
AB 

Övrigt(1) Koncernen 

Segmentens totala  
Bruttoförsäljning 

 
18 751 

 
9 113 

 
2 228 

 
25 286 

 
55 378 

Försäljning mellan segment 739 1 430 1 984 2 530 6 683 
Försäljningsintäkter 18 012 7 683 244 22 756 48 695 
Rörelseresultat 2 212 -207 -2 141 -17 -153 
      
Finansiella intäkter  
och kostnader (not 25) 

 
-2 

 
-21 

 
-6 

 
-642 

 
-671 

Vinst före skatt 2 210 -228 -2 147 -659 -824 
Inkomstskatt -625 61 601 122 159 

Årets resultat 1 585 -167 -1 546 -538 -666 
 
 
 
Andra resultatposter för segmentet: 
 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar  

203 
 

9 
 

3 
 

172 
 

387 
      
Avskrivningar av immateriella tillgångar  

887 
 

317 
 

501 
 

1 034 
 

2 739 

Summa 1 090 326 504 1 206 3 126 
 
Överföringar eller transaktioner mellan segment sker enligt normala kommersiella villkor som också gäller för externa 
parter. 

 
(1) Övrigt inkluderar de under året förvärvade dotterbolagen. 
 
Tillgångar och skulder i segmenten per den 31 december 2006 och investeringar under 2006 framgår nedan: 
 
 Followit AB Mobistics AB Followit Innovation  AB Övrigt(1) Koncern 
      
Tillgångar 14 828 9 520 5 199 3 870 33 417 
Skulder 2 908 814 1 041 522 5 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Investeringar  
 

152 - 1 535 34 1 761 

 
Tillgångar och skulder i segmenten per den 31 december 2007 och investeringar under 2007 framgår nedan: 
 
 Followit AB Mobistics AB Followit Innovation AB Övrigt(1) Koncern 
      
Tillgångar 16 885 8 652 5 000 30 762 61 299 
Skulder 1 567 771 566 9 134 12 038 
Investeringar  
 

2 468 0 1 448 -2 468 1 448 

 
I samband med förvärven av dotterbolagen Reperto Holding AB, Televilt Holding AB samt Incase International AB har 
bolaget förändrat segmenten. Nedan visas resultat för dessa segment under innehavstiden.  
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Segmentens resultat för räkenskapsåret 2007 är som följer: 
 

Hänförligt till Moderföretagets aktieägare 
 
 Security Mobistics  Outdoor Wildlife Övrigt Koncernen 
Segmentens totala  
Bruttoförsäljning 

 
21 199 

 
9 113 

 
16 833 

 
8 227 

 
6 

 
55 378 

Försäljning mellan segment 2 723 1 430 2 468  62 6 683 
Försäljningsintäkter 18 476 7 683 14 365 8 227 -56 48 695 
Rörelseresultat 58 -207 1 881 532 -417 -153 
       
Finansiella intäkter  
och kostnader (not 25) 

11 -21 -531 -196 66 -671 

Vinst före skatt 69 -228 1 350 336 -2 351 -824 
Inkomstskatt -24 61  48 74 159 

Årets resultat 43 -167 1 350 384 -2278 -666 
 
 
Andra resultatposter för segmentet: 
 
Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar 

 
210 

 
9 

 
3 

 
119 

 
39 

 
7 

 
387 

        
Avskrivningar av immateriella tillgångar  

924 
 

317 
 

501 
 

575 
 

422 
  

2 739 

Summa 1 134 326 504 694 461 7 3 126 
 
Överföringar eller transaktioner mellan segment sker enligt normala kommersiella villkor som också gäller för externa 
parter. 
 

 
Tillgångar och skulder i segmenten per den 31 december 2007 och investeringar under 2007 
framgår nedan: 
 
 Security Mobistics  Outdoor Wildlife Övrigt Koncernen 
       
Tillgångar 25 370 8 652 16 250 12 442 - 1 415 61 229 
Skulder 2 205 771 4 152 4 430 480 12 038 
Investeringar  2 468 1 448 534 648 -2 468 2 630 

 
Segmentens tillgångar består huvudsakligen av materiella anläggningstillgångar, immateriella tillgångar, varulager, 
fordringar och likvida medel för den löpande verksamheten. 
 
Segmentens skulder omfattar rörelseskulder. Poster som inkomstskatt och upplåning ingår inte. 
 
Investeringar omfattar inköp av materiella anläggningstillgångar (not 10) och immateriella tillgångar (not 11), inklusive 
ökningar av tillgångarna som uppkommit genom företagsförvärv (noterna 10, 11 och 26). 

 
Upplysningar för sekundära segment - geografiska områden 
 
Koncernens fyra rörelsegrenar bedriver verksamhet inom tre huvudsakliga geografiska områden. 
 
 Försäljningsintäkter  
 2007 2006 2005 
Norden 34 573 29 412 12 241 
Övriga Europa 9 252 4 096 3 448 
Övriga länder 4 870 250 83 

 48 695 33 758 15 772 
 
Fördelning av försäljningsintäkter sker baserat på det land där kunden finns. På grund av verksamhetens koncentration till 
Sverige är det inte möjligt och meningsfullt att allokera tillgångar och skulder till geografiska segment. 
Per den 31 december 2006 är Koncernen organiserad i tre huvudsakliga rörelsegrenar och tillika dotterbolag: (1) Followit 
AB, som utvecklar och säljer elektronikprodukter för positionering inom områdena säkerhet och övervakning, (2) Mobistics 
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AB, som marknadsför och säljer systemlösningar för transportbranschen samt (3) Followit Innovation AB, som säljer 
konsulttjänster inom teknik och data inom mobil telekommunikation och positionering. 

 
Segmentens resultat för räkenskapsåret 2005 är som följer: 
 

Hänförligt till Moderföretagets aktieägare 
      
 Followit AB Mobistics 

AB** 
Followit 
Innovation 
AB** 

Övrigt Koncernen 

Segmentens totala  
bruttoförsäljning 

 
12 599 

 
2 401 

 
2 593 

 
-939 

 
16 654 

Försäljning mellan segment -222 0 -660 0 -882 
Försäljningsintäkter 12 377 2 401 1 933 -939 15 772 
Rörelseresultat 1 276 24 35 -56 1 279 
      
Finansiella intäkter  
och kostnader (not 25) 

 
-107 

 
-28 

 
-34 

 
11 

 
-158 

Vinst före skatt 1 169 -4  1 -45 1 121 
Inkomstskatt     -5 

Årets resultat     1 116 
 
** Segmentet ingår i koncernen från 2005-05-01. 

 
Andra resultatposter för segmentet: 
 
Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar 

 
-259 

 
-6 

 
-62 

 
27 

 
-300 

      
Avskrivningar av immateriella tillgångar -548 -164 - - -712 

Summa -807 -170 -62 27 -1 012 
 

 
Segmentens resultat för räkenskapsåret 2006 är som följer: 
 

Hänförligt till Moderföretagets aktieägare 
 
 Followit AB Mobistics AB Followit 

Innovation AB 
Övrigt Koncernen 

Segmentens totala  
bruttoförsäljning 

 
24 809 

 
5 588 

 
5 291 

 
- 

 
35 688 

Försäljning mellan segment -496 -275 -1 159 - -1 930 
Försäljningsintäkter 24 313 5 313 4 132 - 33 758 
Rörelseresultat 6 962 1 836 384 -3 153 6 029 
      
Finansiella intäkter  
och kostnader (not 25) 

 
-101 

 
-6 

 
-9 

 
- 

 
-116 

Vinst före skatt 6 861 1 830  375 -3 153 5 913 
Inkomstskatt -112   -483 -595 

Årets resultat     5 318 
 
 

 
Andra resultatposter för segmentet: 
 
Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar 

 
-266 

 
-9 

 
-32 

 
-3 

 
-310 

      
Avskrivningar av immateriella tillgångar -1 002 -317 -48 - -1 367 

Summa -1 268 -326 -80 -3 -1 677 
 
Överföringar eller transaktioner mellan segment sker enligt normala kommersiella villkor som också gäller för externa 
parter. 
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Tillgångar och skulder i segmenten per den 31 december 2005 och investeringar under 2005 framgår nedan: 
 
 Followit AB Mobistics AB Followit 

Innovation  AB 
Övrigt Koncern 

      
Tillgångar 14 909 8 339 4 554 238 28 040 
Skulder 6 784 490 1 775 1 404 10 453 
Investeringar  
 

1 564 362 247 0 2 173 

 
Tillgångar och skulder i segmenten per den 31 december 2006 och investeringar under 2006 framgår nedan: 
 
 Followit AB Mobistics AB Followit 

Innovation  AB 
Övrigt Koncern 

      
Tillgångar 14 828 9 520 5 199 3 870 33 417 
Skulder 2 908 814 1 041 522 5 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Investeringar  
 

152 - 1 535 34 1 761 

 
Segmentens tillgångar består huvudsakligen av materiella anläggningstillgångar, immateriella tillgångar, varulager, 
fordringar och likvida medel för den löpande verksamheten. 
 
Segmentens skulder omfattar rörelseskulder. Poster som inkomstskatt och upplåning ingår inte. 
 
Investeringar omfattar inköp av materiella anläggningstillgångar (not 10) och immateriella tillgångar (not 11), inklusive 
ökningar av tillgångarna som uppkommit genom företagsförvärv (noterna 10, 11 och 26). 
 
Per den 31 december 2005 är Koncernen organiserad i tre huvudsakliga rörelsegrenar och tillika dotterbolag: (1) Followit 
AB, som utvecklar och säljer elektronikprodukter för positionering inom områdena säkerhet och övervakning, (2) Mobistics 
AB, som marknadsför och säljer systemlösningar för transportbranschen samt (3) Followit Innovation AB, som säljer 
konsulttjänster inom teknik och data inom mobil telekommunikation och positionering. 
 
  
Segmentens resultat för räkenskapsåret 2005 är som följer: 
 
 Followit AB Mobistics 

AB** 
Followit 
Innovation 
AB** 

Övrigt Koncernen 

Segmentens totala bruttoförsäljning 12 599 2 401 2 593 -939 16 654 
Försäljning mellan segment -222 0 -660 0 -882 
Försäljningsintäkter 12 377 2 401 1 933 -939 15 772 
Rörelseresultat 1 276 24 35 -56 1 279 
Finansiella intäkter och kostnader (not 
25) 

-107 -28 -34 11 -158 

Vinst före skatt 1 169 -4  1 -45 1 121 
Inkomstskatt     -5 
Årets resultat     1 116 
** Segmentet ingår i koncernen från 2005-05-01. 
 
Andra resultatposter  för segmentet: 
 Followit AB Mobistics AB Followit 

Innovation AB 
Övrigt Koncernen 

Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar  

 
-259 

 
-6 

 
-62 

 
27 

 
-300 

Avskrivningar av immateriella tillgångar  
-548 

 
-164 

 
- 

 
- 

 
-712 

Summa -807 -170 -62 27 -1 012 

 
Överföringar eller transaktioner mellan segment sker enligt normala kommersiella villkor som också gäller för externa 
parter. 
 
Tillgångar och skulder i segmenten per 31 december 2004 och investeringar under 2004 framgår nedan: 
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 Followit AB Övrigt Koncern 

Tillgångar 
 

12 353 249 12 602 

Skulder 
 

2 601 37 2 638 

Investeringar (not 10 och not 11) 1 197 0 1 197 

 
Tillgångar och skulder i segmenten per den 31 december 2005 och investeringar under 2005 framgår nedan: 
 
 Followit AB Mobistics AB Followit Innovation  AB Övrigt Koncern 

Tillgångar 14 909 8 339 4 554 238 28 040 

Skulder 6 784 490 1 775 1 404 10 453 

Investeringar  
(not 6 och not 7) 

1 564 362 247 0 2 173 

 
Segmentens tillgångar består huvudsakligen av materiella anläggningstillgångar, immateriella tillgångar, varulager, 
fordringar och likvida medel för den löpande verksamheten. 
 
Segmentens skulder omfattar rörelseskulder. Poster som inkomstskatt och upplåning ingår inte. 
 
Investeringar omfattar inköp av materiella anläggningstillgångar (not 10) och immateriella tillgångar (not 11), inklusive 
ökningar av tillgångarna som uppkommit genom företagsförvärv (noterna 10, 11 och 26). 

 
5b. Intäkternas fördelning 
 
Försäljningsintäkter per kategori    
 2007 2006 2005 
Intäkter från tjänsteförsäljning 5 339 8 179 5 140 
Intäkter från produktförsäljning 43 356 25 579 10 632 

 48 695 33 758 15 772 

 
6. Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 
 
 

 2007  2006  2005 
 

Löner, 
andra 

ersättninga
r 

Sociala 
kostnader 

(varav 
pensions- 

kostnader) 

Löner, andra 
ersättningar 

Sociala 
kostnader 

(varav 
pensions- 

kostnader) 

Löner och 
andra 

ersättning
ar 

Sociala 
kostnader 

(varav 
pensions- 

kostnader) 
Moderbolaget 1 414 659 

(170) 
1 104 663 

(177) 
618 307 

(84) 
Dotterbolag 6 756 2 933 

(565) 
3 197 

 
1 432 
(347) 

3 087 
 

1 392 
(320) 

Koncernen  
8 170 3 592 

(735) 
4 301 2 095 

(524) 
3 705 1 699 

(404) 

 

Motsvarande belopp för koncernen är 207 tkr (2006, 160 tkr) (2005, 182 tkr). 
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Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m fl och anställda: 
 

  2007  2006  2005 

 Styrelse 
och VD 
(varav 
tantiem) 

Övriga 
anställda 

Styrelse och 
VD (varav 
tantiem) 

Övriga 
anställda 

Styrelse 
och VD 
(varav 
tantiem) 

Övriga 
anställda 

Moderbolaget 
1 007 

(0) 
407 741 

(0) 
363 

 
525 
(0) 

93 
 

Dotterföretag i 
Sverige 

447 

(0) 
6 308 

0 

(0) 

3 197 

 

439 

(0) 

2 648 

 
Koncernens lönekostnader har minskats med statliga bidrag uppgående till 110 tkr (2006, 219 tkr) (2005, 177 tkr). 
 
Förmånsbestämda planer 
Åtaganden för ålderspension och familjepension för tjänstemän i Sverige tryggas genom en försäkring i Alecta. Enligt ett 
uttalande från Redovisningsrådets Akutgrupp, URA 42, är detta en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. 
För räkenskapsår för vilket bolaget inte haft tillgång till sådan information som gör det möjligt att redovisa denna plan som 
en förmånsbestämd plan, skall en pensionsplan enligt ITP som tryggas genom en försäkring i Alecta redovisas som en 
avgiftsbestämd plan. Årets avgifter för pensionsförsäkringar som är tecknade i Alecta uppgår till 421 tkr (2006: 287 tkr). 
Alectas överskott kan fördelas till försäkringstagarna och/eller de försäkrade. Vid utgången av 2005 uppgick Alectas 
överskott i form av den kollektiva konsolideringsnivån till 152 (143) procent . Den kollektiva konsolideringsnivån utgörs av 
marknadsvärdet på Alectas tillgångar i procent av försäkringsåtagandena beräknade enligt Alectas försäkringstekniska 
beräkningsantaganden, vilka inte överensstämmer med IAS 19. 
 
Avgiftsbestämda planer 
Koncernen har under året haft kostnader för avgiftsbestämda pensionsplaner uppgående till  
145 (2006, 221 tkr) (2005, 95 tkr). 

 
7. Aktierelaterade ersättningar till anställda 
 
Under året och tidigare år har inga aktierelaterade ersättningar erbjudits högre befattningshavare eller andra anställda. 

 
8. Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare 
 
Styrelsen 
Styrelsens ordförande erhåller ett arvode på 2 prisbasbelopp, 80 tkr. Övriga styrelseledamöter erhåller ett arvode på 1 
prisbasbelopp, 40 tkr.  
 
Verkställande direktör 
Ersättning till verkställande direktören utgörs av grundlön 765 tkr (2006, 705 tkr) (2005, 660 tkr) samt pension enligt ITP-
planens villkor 151 tkr (160 tkr). Inga rörliga ersättningar eller aktiebaserade ersättningsformer har förekommit under 2005-
2007.  
Vid uppsägning från bolagets sida har verkställande direktören en uppsägningstid på 18 månader. Under uppsägningstiden 
utgår avtalad månadslön med lagstadgade förmåner. Vid arbetsbefrielse under uppsägningstiden utgår ingen 
semesterersättning på uppsägningslönen. 

 
Övriga ledande befattningshavare 
Koncernen har förutom verkställande direktören två ledande befattningshavare, vd i respektive förvärvad underkoncern. 
Ersättning utgörs av marknadsmässig grundlön samt pension enligt ITP-planens villkor. Under den period som de under 
2007 förvärvade dotterbolagen ingått i koncernen uppgår lönen till 447 tkr och pensionskostnader 56 tkr. 

 
9. Ersättning till revisorerna 

 Koncernen   Moderbolaget   

 2007 2006 2005 2007 2006   2005 
Revision 133 96 104 24 24 29 
Andra uppdrag än 
revisionsuppdraget 

277 104 40 259 104 40 

Summa 410 200 144 283 128 69 
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10. Materiella anläggningstillgångar, inventarier, verktyg och installationer 
 
1 januari – 31 december, 2005  
Ingående bokfört värde 693 
Förvärv av dotterföretag  169 
Förvärv  283 
Avskrivningar -327 

Utgående bokfört värde 817  

  
Per 31 december, 2005  
Anskaffningsvärde  1 972 
Ackumulerade avskrivningar -1 155 

Bokfört värde 817 

 
 
 
 
 

 
Koncernen 

 

 
Moderbolaget 

 
1 januari – 31 december, 2006   
Ingående bokfört värde 817 - 
Förvärv  192 33 
Försäljningar/utrangeringar  -41 - 
Avskrivningar -310 -2 

Utgående bokfört värde 658 31  
   
Per 31 december, 2006   
Anskaffningsvärde 2 012 32 
Ackumulerade avskrivningar -1 354 -2 

Bokfört värde 658 31 
   
1 januari – 31 december, 2007   
Ingående bokfört värde 658 31 
Förvärv av dotterbolag 741  
Årets förvärv  105  
Avskrivningar -386 -7 

Utgående bokfört värde 1 119 24 
   
Per 31 december, 2007   
Anskaffningsvärde 6 825 33 
Ackumulerade avskrivningar -5 706 -9 

Bokfört värde 1 119 24 

 
11. Immateriella tillgångar, koncernen 
 
 

Goodwill 
Balanserade 
utvecklingskostnader Summa 

    
1 januari - 31 december, 2005    
Ingående bokfört värde 0 2 434 2 434 
Förvärv 10 808 1 890 12 698 
Förvärv av dotterföretag (not 26)  1 102 1 102 
Avskrivningar (not 11)  -712 -712 

Utgående bokfört värde 10 808 4 714 15 522 

    
Per 31 december, 2005    
Anskaffningsvärde 10 808 6 837

1
 17 645 

Ackumulerade avskrivningar  -2 123 -2 123 

Bokfört värde 10 808 4 714 15 522 

 
1 

Anskaffningsvärdet har minskats med statliga stöd på 1 999 tkr. 1 394 tkr av stödet utbetalades till Followit AB under 2001 
och 2002. 
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Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill 
Goodwill fördelas på Koncernens kassagenererande enheter (KGE) identifierade per rörelsegren. 
 
En sammanfattning av fördelningen av goodwill på segmentnivå återfinns nedan: 
 

2005 

Followit AB Mobistics AB Followit Innovation AB Summa 

3 242 5 404 2 162 10 808 

 
Återvinningsbart belopp för en KGE fastställs baserat på beräkningar av nyttjandevärde. Dessa beräkningar utgår från 
uppskattade framtida kassaflöden baserade på finansiella prognoser som godkänts av ledningen och som täcker en 
femårsperiod. Kassaflöden bortom femårsperioden extrapoleras med hjälp av bedömd tillväxttakt enligt uppgift nedan. 
Tillväxttakten överstiger inte den långfristiga tillväxttakten där berörd KGE verkar. 
 
Väsentliga antaganden som använts för beräkningar av nyttjandevärden: 
 
 Followit AB Mobistics AB Followit Innovation AB 
Bruttomarginal

1 
45 % 45 % 28 % 

Tillväxttakt
2 

2 % 2 % 2 % 
Diskonteringsränta

3 
15 % 16 % 14 % 

 
1) Budgeterad bruttomarginal. 
2) Vägd genomsnittlig tillväxttakt använd för att extrapolera kassaflöden bortom budgetperioden. 
3) Diskonteringsränta före skatt tillämpad på uppskattade framtida kassaflöden. 
 
Ledningen har fastställt den budgeterade bruttomarginalen baserat på tidigare resultat och sina förväntningar på 
marknadsutvecklingen. Den vägda genomsnittliga tillväxttakt som används överensstämmer med de prognoser som finns i 
branschrapporter. De diskonteringsräntor som används anges före skatt och återspeglar specifika risker som gäller för de 
olika verksamheterna. 

 

 Goodwill 
Balanserade 
utvecklingskostnader Summa 

1 januari - 31 december, 2006    
Ingående bokfört värde 10 808 4 714 15 522 
Förvärv 280 1 568  
Avskrivningar  -1 367  

Utgående bokfört värde 11 088 4 915 16 003 
    
Per 31 december, 2006    
Anskaffningsvärde 11 088 8 405  
Ackumulerade av- och nedskrivningar  -3 490  

Bokfört värde 11 088 4 915 16 003 
    
1 januari - 31 december, 2007    
Ingående bokfört värde 11 088 4 915  
Förvärv av dotterbolag  3 915  
Förvärv 15 153 2 589  
Avskrivningar  -2 740  

Utgående bokfört värde 26 241 8 680 34 921 
    
Per 31 december, 2007    
Anskaffningsvärde 26 241 17 726  
Ackumulerade av- och nedskrivningar  -9 046  

Bokfört värde 26 241 8 680 34 921 

 
1 

Anskaffningsvärdet har minskats med statliga stöd på 2 795 tkr. 1 394 tkr av stödet utbetalades till Followit AB under 2001 
och 2002 och 605 tkr till Mobistics AB samt 796 tkr till Followit Innovation AB under 2006. 
 
Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill 
Goodwill fördelas på Koncernens kassagenererande enheter (KGE) identifierade per rörelsegren. 
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En sammanfattning av fördelningen av goodwill på segmentnivå återfinns nedan: 
   
 2007 2006 
Followit AB 6 273 3 242 
Mobistics AB 5 684 5 684 
Followit Innovation AB 2 162 2 162 
Reperto AB 6 970  
TVP Positioning AB 5 152  

 26 241 11 088 

 
Återvinningsbart belopp för en KGE fastställs baserat på beräkningar av nyttjandevärde. Dessa beräkningar utgår från 
uppskattade framtida kassaflöden baserade på finansiella prognoser som godkänts av ledningen och som täcker en 
femårsperiod. Kassaflöden bortom femårsperioden extrapoleras med hjälp av bedömd tillväxttakt enligt uppgift nedan. 
Tillväxttakten överstiger inte den långfristiga tillväxttakten där berört KGE verkar. 
 
Väsentliga antaganden som använts för beräkningar av nyttjandevärden: 
 
 Followit AB Mobistics AB Followit 

Innovation AB 

Reperto AB TVP Positioning 

AB 
Bruttomarginal

1 
 44 % 44 % 44 % 40 % 70 % 

Tillväxttakt
2 

2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 
Diskonteringsränta

3 
 15 % 16 % 15 % 16 % 17 % 

 
4) Budgeterad bruttomarginal. 
5) Vägd genomsnittlig tillväxttakt använd för att extrapolera kassaflöden bortom budgetperioden. 
6) Diskonteringsränta före skatt tillämpad på uppskattade framtida kassaflöden. 
 
Diskonteringsränta före skatt tillämpad på uppskattade framtida kassaflöden. 
 
Ledningen har fastställt den budgeterade bruttomarginalen baserat på tidigare resultat och sina förväntningar på 
marknadsutvecklingen. Den vägda genomsnittliga tillväxttakt som används överensstämmer med de prognoser som finns i 
branschrapporter. De diskonteringsräntor som används anges före skatt och återspeglar specifika risker som gäller för de 
olika verksamheterna. 

 
12. Kundfordringar 
 
 Koncernen   Moderbolaget   
 2007 2006 2005 2007 2006 2005 

Kundfordringar 10 023           9 373 6 165 27 27 47 

Minus: 
reservering för 
värdeminskning i 
fordringar och 
nedskrivningar 

 
- 

 
 

 
-175 

 
- 

 
- 

 
- 

Kundfordringar – 
netto 

10 023 9 373 5 990 27 27 47 

 
 
13. Varulager, koncernen 
 
 2007 2006 2005 
Komponenter  - 897 
Produkter i arbete 943 10 121 
Färdiga varor 11 207 2 684 1 839 

 12 150 2 694 2 857 
Nedskrivning av lager/inkurans  
Avdraget från ovanstående värden 

  
0 

 
80 -82 
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14. Likvida medel 
 
 2007 2006 2005 
Kassa och bank 842 4 443 2 059 
Kortfristiga bankplaceringar  - 9 

 842 4 443 2 068 

 
15. Aktiekapital 
 
 Antal aktier (tusental) Stamaktier, tkr Övrigt tillskjutet kapital Summa 
Per 1 januari, 2005 197 316  3 947 4 567 8 514 
Förvärv av 
Dotterföretag (not 26) 

 
18 182 

 
363 

 
5 637 

 
6 000 

Per 31 december, 2005 215 498 4 310 10 204 14 514 
Förvärv av dotterföretag, 
tilläggsköpeskilling 

 
 

13 472 

 
 

269 

 
 

4 823 

 
 

5 092 
Betalning av emitterade 
aktier 

 
5 000 

 
100 

 
1 790 

 
1 890 

Per 31 december, 2006 233 970 4 679 16 817 21 496 
Förvärv av dotterbolag 
och betalning av 
emitterade aktier 

 
20 000 

 
400 

 
12 600 

 
13 000 

Per 31 december, 2007 253 970 5 079 29 417 34 496 

 
Koncernen emitterade 20 000 000 aktier den 20 juli 2007 (7,9 % av totalt stamkapital) till aktieägarna i Telewilt Holding AB 
och Reperto Holding AB som en del av köpeskillingen avseende 100 % av dess stamkapital samt till kontant teckning av 
ovanstående ägare. De emitterade stamaktierna har samma rättigheter som övriga emitterade aktier. Verkligt värde för de 
emitterade aktierna uppgick till 13 000 tkr (0,65 kr per aktie). 

 
16. Upplåning 
 
 2007 2006 2005 
Långfristig    
Lån till kreditinstitut 1 650 600 1 200 
    
Kortfristig    
Lån till kreditinstitut 2 200 400 300 
Checkräkningskrediter /fakturabelåning 6 035 - 2 999 

Summa kortfristig 8 235 400 3 299 

Summa upplåning 9 885 1 000 4 499 

 
Koncernens totala checkräkningskredit samt fakturabelåningskredit uppgår till 9 550 tkr (3 900 tkr).   
För upplåning och andra bankförbindelser har bolaget ställt säkerheter på 14 000 tkr (2006: 10 000 tkr). Säkerhet för lån 
och checkräkningskrediter är företagsinteckningar i koncernens tillgångar. 
 
Förfallodagar för långfristig upplåning är som följer: 

 
 2007 2006 2005 
Mellan 1 och 2 år 1 650 400 300 
Mellan 2 och 5 år  200 900 

 1 650 600 1 200 

    

 
All upplåning är gjord i svenska kronor. Räntesatsen på lånen är rörlig och den genomsnittliga effektiva räntan uppgår till ca 
6 %.  Checkkrediterna hade per 31 december, 2007 en effektiv ränta på cirka 6%.  Det verkliga värdet på den långfristiga 
upplåningen bedöms motsvara bokfört värde. 
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17. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
 
   Koncernen   Moderbolaget 

 2007 2006 2005 2007 2006 2005 

Upplupna 
löner o soc 
avgifter 

1 855 941 731 235 233 129 

Övriga poster 808 403 192 84 73 71 
Summa 2 663 1 344 923 319 306 200 

 
18. Uppskjuten inkomstskatt 
 
De temporära skattemässiga skillnader som finns i koncernen per 2007-12-31 och 2006-12-31 utgörs i princip endast av 
skattedelen av obeskattade reserver.  
 

19. Andra kostnader och intäkter – netto 
 
 Koncernen   Moderbolaget  
    2007 2006 2005 2007 2006 2005 
Andra intäkter       
Valutakursvinster/-förluster i rörelsen 479 -34 136 - - - 
Försäkringsersättningar - - 6 - -  

Övrigt 144 53 8 - - - 

 623 19 150 - - - 
Andra kostnader       
Valutakursförluster -44 - -    
Övrigt - - -9 - - - 

 -44 - -9 - - - 

 579 19 141 - - - 

       

 
20. Finansiella intäkter och kostnader 
 
 Koncernen   Moderbolaget  
 2007 2006 2005 2007 2006 2005 
Finansiella intäkter       
Ränteintäkter 83 39 82 - - 1 
Valutakursvinster, netto 24 -17  - -  
Övrigt 80   - -  

Finansiella intäkter 187 22 82 - - 1 
       
Finansiella kostnader       
Räntekostnader:       
– banklån -451 -113 -208 - -  - 
– övriga räntekostnader -402 -25 -30 - -1 - 

 -853 -138 -238 -   
       
Övriga finansiella kostnader -5 - -2 - - - 

Finansiella kostnader -858 -138 -240 - -1 - 

 
21. Inkomstskatt, koncernen 
 
 2007 2006 2005 
Aktuell skatt -157 -112 -3 
Uppskjuten skatt  316 -483 -2 

 159 -595 -5 
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Skatten på Koncernens resultat före skatt skiljer sig från det teoretiska belopp som skulle framkommit vid vägd 
genomsnittlig skattesats gällande för resultaten i de konsoliderade företagen enligt följande: 

 
 2007 2006 2005 
Resultat före skatt -824 5 913 1 121 
    
Skatt beräknad enligt nationella skattesatser gällande för resultat i 
respektive land 

 
-231 

 
1 656 314 

    
Ej avdragsgilla kostnader 5 1 8 
    
    
Skattemässiga underskott för vilka ingen uppskjuten skattefordran 
redovisats 

 
67 

 
-1 062 

 
-317 

Skattekostnad -159 595 5 
  
Skattesats var 28 % (2006: 28 %).   

 
22. Valutakursvinster/-förluster – netto, koncernen 
 
Valutakursdifferenser har redovisats i resultaträkningen enligt följande:  
 2007 2006 2005 
Övriga rörelseintäkter (not 19) 479 -34 136 
Övriga rörelsekostnader (not 19) -44 - -10 
Finansiella intäkter (not 20) 24 -17 - 

 459 -51 126 

 
23. Resultat per aktie, koncernen 
 
Före utspädning 
Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att det resultat som är hänförligt till Moderföretagets aktieägare 
divideras med ett vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier under perioden exklusive återköpta aktier som innehas 
som egna aktier av Moderföretaget. 

 
 2007 2006 2005 
Resultat som är hänförligt till Moderföretagets aktieägare -666 5 318 1 116 
Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier (tusental) 242 956  233 970 206 282 

Resultat per aktie före utspädning (Kr per aktie) Neg 0,023 0,005 

 
24. Poster som inte ingår i kassaflödet 
 
 2007 2006 2005 
Justeringar för:    
– avskrivningar på materiella anläggningstillgångar (not 10) 386 310 300 
– avskrivningar på immateriella tillgångar (not 11) 2 740 1 367 712 

 3 126 1 677 1 012 

    

 
25. Andelar i koncernföretag 
 
 2007 2006 2005 
Ingående anskaffningsvärde 14 585 14 306 3 213 
Förvärvade dotterbolag 16 455 279* 11 093 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 31 040 14 585 14 306 

Utgående bokfört värde 
 
*avser justering av uppskattad tilläggsköpeskilling per 2006-12-31 

31 040 14 585 
 
 

14 306 
 

 

Koncernen Org. Nr Säte Kapitalandel 
Followit AB 556590-7663 Skellefteå  100 % 
Mobistics AB 556634-9212 Skellefteå 100 % 
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Followit Innovation AB 556429-1705 Skellefteå 100 % 
Reperto Holding AB 556609-9981 Lindesberg 100 % 
Followit Lindesberg AB (Televilt Holding AB) 556569-4287 Ramsberg 100 % 
InCase International AB 556666-5278 Lindesberg 30 % 
  Resterande 60% ägs av Followit Lindesberg AB    

 

Moderbolaget Kapital- 
andel 

Röst- andel Antal 
andelar/ 

aktier 

Bokfört värde 
2007 

Bokfört värde 
2006 

Followit AB 100 % 100 % 1 377 3 213 3 213 
Mobistics AB 100 % 100 % 1 000 9 372 9 372 
Followit Innovation AB 100 % 100 % 1 000 2 000 2 000 
Reperto Holding AB 100 % 100 % 5 350 7 750  
Followit Lindesberg AB (Televilt Holding AB) 100 % 100 % 8 000 7 750  
InCase International AB 30 % 30 % 300 955  

Summa    31 040 14 585 

 
26. Företagsförvärv  
 
Den 11 juni 2007 förvärvade Koncernen 100 % av aktiekapitalet i Reperto Holding AB och Televilt Holding AB (namnändrat 
till Followit Lindesberg AB). De förvärvade bolagen förvärvades som en enhet. Den förvärvade verksamheten bidrog med 
nettoomsättning på 25 280 tkr en nettoresultat på -697 tkr till Koncernen för perioden från 11 juni, 2007 till 31 december, 
2007. Om förvärvet hade skett per den 1 januari 2007, skulle Koncernens nettoomsättning ha varit 7 743 tkr högre. 
Koncernens resultat före skatt skulle ha varit ca 2 000 tkr sämre. 
 
Nedan följer uppgifter om förvärvade nettotillgångar och goodwill: 
 
Köpeskilling  
– kontant 3 455 
– verkligt värde på emitterade aktier (not 15) 13 000 

Sammanlagd köpeskilling 16 455 
Verkligt värde för förvärvade nettotillgångar 1 302 

Goodwill (not 7) 15 153 

 
Goodwill är hänförlig till den förvärvade verksamhetens höga lönsamhetspotential och de viktiga synergieffekter som 
förväntas uppstå efter förvärven. 
 
Verkligt värde för emitterade aktier baserades på noterad aktiekurs. 
 
De tillgångar och skulder som ingick i förvärvet är följande: 
 

 Followit 
Lindesb. 

Followit 
Lindesb. 

Reperto 
Holding 

Reperto  
Holding 

InCase InCase Total Totalt 

 Verkligt 
värde 

Förvärvat 
bokfört 

värde 

Verkligt 
värde 

Förvärvat 
bokfört 

värde 

Verkligt 
värde 

Förvärv
at 

bokfört 
värde 

Verkligt 
värde 

Förvärvat 
bokfört 

värde 

Likvida medel 276 276 -521 -521 0 0 -245 -245 
Materiella 
anläggningstillgångar 
(not 10) 

 
199 

 
199 

 
527 

 
527 

 
15 

 
15 

 
741 

 
741 

Balanserade 
utvecklingskostnader 
(inkluderade i posten 
Immateriella 
tillgångar) (not 11) 

 
 
 
 

  1 801 

 
 
 
 

  1 801 

 
 
 
 

  2 091 

 
 
 
 

  2 091 

 
 
 
 

93 

 
 
 
 

93 

 
 
 
 

3 985 

 
 
 
 

3 985 
Varulager  2 653  2 653  3 430  3 430 306 306 6 389 6 389 
Kortfristiga fordringar 2 067 2 067 3 358 3 358 119 119 5 544 5 544 
Kortfristiga skulder -4 176 -4 176 -5 428 -5 428 -472 -472 -10 076 -10 076 
Upplåning -2 548 -2 548 -3 216 -3 216 - - -5 764 -5 764 
Uppskjutna 
skatteskulder, netto  

 
- 

 
- 

 
728 

 
728 

 
- 

 
- 

 
728 

 
728 
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Nettotillgångar 272 272 969 969 61 61   
Minoritetsintresse 0% -  -   -  - 

Förvärvade nettotillgångar 272  969  61  1 302 

        
Kontant reglerad köpeskilling    -3 455   
Likvida medel i förvärvade dotterföretag    -245   

Förändring av koncernens likvida medel vid 
förvärv 

    
-3 700 

  

 
Den 1 maj 2005 förvärvade Koncernen 100 % av aktiekapitalet i Mobistics AB och Dataekonomen i Ratan AB (namnändrat 
till Followit Innovation AB). De förvärvade bolagen förvärvades som en enhet. Den förvärvade verksamheten bidrog med 
intäkter på 4 055 tkr en nettovinst på -7 tkr till Koncernen för perioden från 1 maj, 2005 till 31 december, 2005. Om 
förvärvet hade skett per den 1 januari 2005, skulle Koncernens intäkter ha varit 1 969 tkr högre. Koncernens resultat skulle 
ej ha påverkats mer än marginellt. 
 
Nedan följer uppgifter om förvärvade nettotillgångar och goodwill: 

 
Köpeskilling  
– kontant 0 
– verkligt värde på emitterade aktier (not 15) 11 093 

Sammanlagd köpeskilling 11 093 
Verkligt värde för förvärvade nettotillgångar -285 

Goodwill (not 7) 10 808 

 
Goodwill är hänförlig till den förvärvade verksamhetens höga lönsamhetspotential och de viktiga synergieffekter som 
förväntas uppstå efter förvärven. 
 
Verkligt värde för emitterade aktier baserades på noterad aktiekurs. 
 
De tillgångar och skulder som ingick i förvärvet är följande: 

 
 Mobistics Mobistics Followit 

Innovation 
Followit 
Innovation 

Totalt Totalt 

 Verkligt värde Förvärvat 
bokfört 
värde 

Verkligt 
värde 

Förvärvat 
bokfört 
värde 

Verkligt 
värde 

Förvärvat 
bokfört 
värde 

Likvida medel 2 2 7 7 9 9 
Materiella anläggningstillgångar 
(not 6) 

36 36 133 133 169 169 

Balanserade utvecklingskostnader 
(inkluderade i posten 
Immateriella tillgångar) (not 7) 

 
1 102 

 

 
1 102 

  
- 

 

 
- 

 
1 102 

 
1 102 

Varulager 46 46 - - 46 46 
Kortfristiga fordringar 1 623 1 623 702 702 2 353 2 353 
Kortfristiga skulder -2 157 -2 157 -221 -221 -2 378 -2 378 
Upplåning -493 -493 -493 -493 -986 -986 
Uppskjutna skatteskulder, netto  -2 -2 0 0 -2 -2 

Nettotillgångar 157 157 128 128 285 285 
Minoritetsintresse 0% -  -  -  

Förvärvade nettotillgångar 157  128  285  

       
Kontant reglerad köpeskilling    0   
Likvida medel i förvärvade 
dotterföretag 

   9   

Förändring av koncernens likvida 
medel vid förvärv 

    
9 

  

 
27. Transaktioner med närstående 
 
Bolaget/Koncernen har ingen ägare med bestämmande inflytande. Under 2005-2007 har inga transaktioner med 
närstående gjorts bortsett från normal lön samt styrelsearvoden. Koncernen har inga lån från eller till närstående. 
Koncernen har inte heller ställt några garantier till närstående. 
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28. Medelantal anställda, mm 
 
 

 2007  2006  2005 
 Medelantal 

anställda 
Varav män  Medelantal 

anställda 
Varav män Medelantal 

anställda 
Varav 

män 

Moderbolaget 2 50 % 2 50 % 2 50 % 

Dotterföretag 30 90 % 10 100 % 9 89 % 

Koncernen 
totalt 

32 87 % 12 92 % 11 82 % 

 
 
Styrelseledamöter och ledande befattningshavare 

 
29. Forskning och utvecklingskostnader, koncernen 
Koncernens utgifter för forskning och utveckling uppgår till 5 201 (1 569) tkr, av vilka 2 519 tkr har balanserats i koncernen.  
 

30. Operationell leasing 
Under året kostnadsförda leasingavgifter avseende operationell leasing, inklusive hyresavtal för lokaler, uppgår i koncernen 
till 614 (210) tkr och i moderbolaget till 215 (210) tkr. 
 
Leasingkostnaderna avser i huvudsak hyra av lokal.  Hyresavtalet gäller till och med 2007-12-31 med automatisk förlängning 
1 år i taget om inte avtalet sägs upp 9 månader före den avtalade hyrestidens utgång. Hyresavtalet har ingen indexklausul. 
Årskostnaden för 2007 är 468 tkr. 
 

 

 
      2007        2006  

2005 

 
Medeltal på 

balansdagen  
Varav män Medeltal på 

balansdagen 
Antal på 

balansdagen  
Varav 

män 

Koncernen (inkl dotterföretag)      
Styrelseledamöter 9 89 % 5 5 80 % 
Verkställande direktörer och 
andra ledande 
befattningshavare 

3 100 % 2 2 100 % 

Moderbolaget       
Styrelseledamöter 5 80 % 5 5 80 % 
Verkställande direktör och andra 
ledande befattningshavare 

1 100 % 1 1 100 % 
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31. Ställda säkerheter 
 

 
Koncernen Moderbolaget 

 2007 2006 2007 2006 
För egna avsättningar och skulder     
Avseende egen upplåning:     
Företagsinteckningar 14 000 10 000 - - 
Belånade kundfordringar 832 - - - 
Summa avseende egna skulder och avsättningar 14 832 10 000 - - 

Summa ställda säkerheter 14 832 10 000 - - 

 
 
 

Koncernen  
 

Moderbolaget 
  

 2007 2006 2005 2007 2006 2005 
För egna avsättningar och 
skulder 

      

Avseende egen upplåning:       
Företagsinteckningar 14 000 10 000 10 000 - - - 
Belånade kundfordringar 832 - - - - - 
Summa avseende egna 
skulder och avsättningar 

14 832 10 000 10 000 - 
- - 

Summa ställda säkerheter 14 832 10 000 10 000 - - - 

 
32. Ansvarsförbindelser 
 
 

Koncernen  
 

Moderbolaget 
  

 2007 2006 2005 2007 2006 2005 
Villkorlig 
återbetalningsskyldighet 
för avskrivningslån 737 1 120 - - - - 
Borgensåtagande till 
förmån för dotterföretag 

- - 2 400 2 400 2 400 
- 

Summa 
eventualförpliktelser 

737 1 120 2 400 2 400 2 400 
- 

 



 65 

Till styrelsen i Followit Holding AB (publ), org.nr. 556540-7615 

 
Jag har granskat de finansiella rapporterna för Followit Holding AB (publ) på s. 38-64, som omfattar 
balansräkningen per den 31 december 2005, 31 december 2006 och 31 december 2007 och 
resultaträkningen och kassaflödesanalysen för dessa år samt ett sammandrag av väsentliga 
redovisningsprinciper och andra tilläggsupplysningar. Delårsrapport är ej granskad. 
 
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för de finansiella rapporterna 
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för att de finansiella rapporterna tas fram och 
presenteras på ett rättvisande sätt i enlighet med de internationella redovisningsstandarderna IFRS 
sådana de antagits av EU (eller motsvarande ramverk för redovisning) och enligt kraven i 
prospektdirektivet för införande av prospektförordningen 809/2004/EG. Denna skyldighet innefattar 
utformning, införande och upprätthållande av intern kontroll som är relevant för att ta fram och på 
rättvisande sätt presentera de finansiella rapporterna utan väsentliga felaktigheter, oavsett om de 
beror på oegentligheter eller fel. 
 
Revisorns ansvar 
Mitt ansvar är att uttala mig om de finansiella rapporterna på grundval av min revision. Jag har utfört 
min revision i enlighet med FAR SRS förslag till RevR 5 Granskning av prospekt. Det innebär att jag 
planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att de 
finansiella rapporterna inte innehåller några väsentliga felaktigheter. 
 
Utfört arbete 
En revision i enlighet med FAR SRS förslag till RevR 5 Granskning av prospekt innebär att utföra 
granskningsåtgärder för att få revisionsbevis som bestyrker belopp och upplysningar i de finansiella 
rapporterna. De valda granskningsåtgärderna baseras på min bedömning av risk för väsentliga 
felaktigheter i de finansiella rapporterna oavsett om de beror på oegentligheter eller fel. Vid 
riskbedömningen överväger jag den interna kontroll som är relevant för bolagets framtagande och 
rättvisande presentation av de finansiella rapporterna som en grund för att utforma de 
revisionsåtgärder som är tillämpliga under dessa omständigheter men inte för att göra ett uttalande 
om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innebär också att utvärdera tillämpligheten 
av använda redovisningsprinciper och rimligheten i de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen 
och verkställande direktören gjort samt att utvärdera den samlade presentationen i de finansiella 
rapporterna. 
 
Jag anser att erhållna revisionsbevis är tillräckliga och ändamålsenliga som underlag för mitt 
uttalande. 
 
Uttalande 
Jag anser att de finansiella rapporterna ger en rättvisande bild i enlighet med de internationella 
redovisningsstandarderna IFRS sådana de antagits av EU av Followit Holding AB (publ) resultat, 
ställning och kassaflöde per den 31 december 2005 (31 december 2006 och 31 december 2007). 
 
Skellefteå den 26 augusti 2008 

 
 
Magnus Orregård 
Auktoriserad revisor 
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Bolagsordning 

Bolagsordning antagen den 31 Maj 2006  

§ 1 Firma  
Bolagets firma är Followit Holding aktiebolag (publ). 
 
§ 2 Styrelsens säte  
Styrelsens har sitt säte i Skellefteå kommun, Västerbottens län. 
 
§ 3 Verksamhet  
Bolaget skall syssla med konsultverksamhet inom databranschen. Detta innebär anpassningar och 
integrering av rapportsystem för dotterbolag och andra närstående bolag. Bolaget skall även syssla 
med bokföring och administration och därmed förenlig verksamhet. 
 
§ 4 Aktiekapital  
Aktiekapitalet skall lägst vara 3 382 560 kronor och högst 13 530 240 kronor. 

Antal aktier i Bolaget skall vara lägst 169 128 000 och högst 676 512 000. 
 
§ 5 Avstämningsförbehåll  
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett 
avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller 
den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall 
antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551). 
 
§ 6 Styrelse och revisorer  
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter. Bolaget skall ha en eller två revisorer med 
högst samma antal revisorssuppleanter. 
 
§ 7 Kallelse  
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar och Dagens 
Industri inom den tid som anges i aktiebolagslagen. 
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§ 8 Bolagsstämma  
Ordinarie bolagsstämma hålles årligen 6 månader efter räkenskapsårets utgång. 
 
På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma: 
 
1. Val av ordförande vid stämman. 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
3. Godkännande av dagordning. 
4. Val av en eller två protokolljusterare. 
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad. 
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, 
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 
7. Beslut. 
a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, 
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. 
b. Om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 
c. Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer. 
8. Fastställande av styrelse- och revisorarvoden. 
9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisor samt eventuella revisorsuppleanter. 
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.  
Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda 
aktier, utan begränsning i röstetalet. 
 
§ 9 Räkenskapsår  
Bolagets räkenskapsår är kalenderår. 
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Skattefrågor 
Nedan följer en sammanfattning av de skatteregler som enligt nu gällande svensk skattelagstiftning 
kan aktualiseras vid handel med aktier i Bolaget. Sammanfattningen vänder sig till fysiska och 
juridiska personer, som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, om inte annat anges, och är endast 
avsedd som allmän information. Sammanfattningen inkluderar inte värdepapper som innehas som 
näringsbetingade andelar eller lagertillgångar i näringsverksamhet eller som innehas av 
handelsbolag. Den skattemässiga behandlingen av varje enskild fysisk eller juridisk person beror på 
dennes specifika situation. Särskilda skattekonsekvenser som inte finns beskrivna nedan kan 
aktualiseras. Varje aktieägare i Bolaget bör därför rådfråga skatterådgivare beträffande de 
skattekonsekvenser som kan uppkomma i varje enskilt fall. Bolaget tar ej på sig ansvaret för att 
innehålla källskatt. 
 
Fysiska personer 
Kapitalvinster på svenska marknadsanslutna aktier beskattas med 30 % i inkomstslaget kapital. 
Uppkommer kapitalförluster på svenska marknadsanslutna aktier beaktas hela förlusten förutsatt att 
förlusten kan kvittas mot kapitalvinst på aktier och andra aktiebeskattade värdepapper. I andra fall 
medges avdrag med 70 % av förlusten i inkomstslaget kapital. Avdraget måste utnyttjas samma år 
som förlusten uppkommit. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion från 
skatt på inkomst av tjänst- och näringsverksamhet samt fastighetsskatt. Reduktion medges med 30 % 
av underskott upp till 100 000 SEK och därutöver med 21 %. Utdelning på aktier i svenska 
marknadsanslutna aktiebolag beskattas med 30 % i inkomstslaget kapital för personer 
hemmahörande i Sverige. 
 
Juridiska personer 
Juridiska personer beskattas för utdelningar och kapitalvinster i inkomstslaget näringsverksamhet, 
med en statlig inkomstskatt om 28 %. Avdrag för kapitalförlust vid avyttring av aktier som innehas 
som kapitalplacering får dras av endast mot kapitalvinster vid avyttring av aktier och andra 
delägarrätter. Kvarstående kapitalförlust får kvittas mot motsvarande kapitalvinster under senare år. 
Preliminärskatt för utdelning innehålls inte för svenska juridiska personer. Särskilda regler gäller för 
näringsbetingade andelar.  
 
Aktieägare som är begränsat skattskyldiga 
För aktieägare utan skatterättslig hemvist i Sverige som erhåller utdelning från svensk juridisk person 
innehålls normalt kupongskatt. Särskilda regler gäller dock för utdelning på näringsbetingade aktier. 
Skattesatsen är 30 %. Denna skattesats är dock i allmänhet reducerad genom skatteavtal som Sverige 
ingått med andra länder för undvikande av dubbelbeskattning. Kupongskatten innehålls av VPC vid 
utdelningstillfället. Om aktierna är förvaltarregistrerade svarar förvaltaren för skatteavdraget. 
Aktieägare och innehavare av teckningsrätter som är begränsat skatteskyldiga i Sverige och som inte 
bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige beskattas normalt inte i Sverige för kapitalvinster 
vid avyttring av aktier och teckningsrätter. Aktieägare eller innehavare av teckningsrätter kan dock bli 
föremål för beskattning i sin hemviststat. Enligt en särskild regel kan fysiska personer som är 
begränsat skattskyldiga i Sverige bli föremål för kapitalvinstbeskattning vid avyttring av bland annat 
svenska aktier om de vid något tillfälle under det kalenderår då avyttring skett eller under de 
föregående tio kalenderåren varit bosatta eller stadigvarande vistats i Sverige. Tillämpligheten av 
regeln är dock i flera fall begränsad genom skatteavtal. 
 

 
Utnyttjande av teckningsrätt 
När teckningsrätter utnyttjas för teckning av nya aktier sker inte någon beskattning. 
Anskaffningsutgiften, en aktie utgörs av emissionskursen. Vid försäljning av aktier förvärvade genom 
utnyttjande av teckningsrätter skall aktieägarens omkostnadsbelopp för samtliga aktier av samma 
slag och sort sammanläggas och beräknas med tillämpning av genomsnittsmetoden. Om 
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teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier köpts ska erlagd likvid för dessa teckningsrätter 
läggas till vid beräkning av omkostnadsbeloppet för aktierna. 

Avyttring av erhållna teckningsrätter 
Teckningsrätterna kommer att marknadsnoteras. Aktieägare som inte vill utnyttja sin företrädesrätt 
att delta i nyemission kan sälja sina teckningsrätter. Skattepliktig kapitalvinst skall då beräknas. Om 
de avyttrade teckningsrätterna erhållits utan vederlag anses varje teckningsrätt vara anskaffad för 
noll kronor. Schablonregeln får inte användas i detta fall. Hela försäljningsintäkten efter avdrag för 
omkostnader för avyttring ska således tas upp till beskattning. Omkostnadsbeloppet för den 
ursprungliga aktien påverkas inte. För fysiska personer gäller att kapitalförluster på aktier och 
kapitalförluster på andra marknadsnoterade delägarrätter än andelar i räntefonder får kvittas fullt ut 
mot en kapitalvinst på teckningsrätterna när dessa är marknadsnoterade. Övriga kapitalförluster får 
kvittas till 70 procent mot kapitalvinster på teckningsrätter. För juridiska personer, utom dödsbon, 
gäller att kapitalförluster på aktier och andra delägarrätter. 
För aktiebolag och ekonomiska föreningar gäller att kapitalvinst är skattefri och kapitalförlust inte är 
avdragsgill om innehavaren av teckningsrätterna samtidigt innehar näringsbetingade andelar i det 
företag som rätten hänför sig till och förvärvet grundas på detta innehav. För marknadsnoterade 
teckningsrätter gäller att sådan kapitalvinst är skattefri och kapitalförlust ej avdragsgill endast om 
teckningsrätterna eller de underliggande aktierna har innehafts under en sammanhängande tid om 
minst ett år. 

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

 


