
  

            

                                



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med ”iApotek” eller ”Bolaget” avses bolaget iApotek Int AB (publ) 
med organisationsnummer 559048-9638 och med ”Euroclear” 
avses Euroclear Sweden AB med organisationsnummer 556112-
8074.  
 

Detta memorandum har granskats och godkänts av AktieTorget. 
Memorandumet har inte godkänts eller granskats av 
Finansinspektionen. Skälet är att reglerna om prospekt inte kräver 
att prospekt upprättas för den nyemission som memorandumet 
avser. Grunden för undantaget är att det belopp som sammanlagt 
har betalats av investerarna under en tid av tolv månader inte 
överstiger 2,5 miljoner euro, vilket är fallet i förevarande emission. 
 
För memorandumet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av 
innehållet i detta memorandum eller därmed sammanhängande 
rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt. 
 

Memorandumet finns tillgänglig på iApoteks hemsida 
www.iapotek.se och AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Erbjudandet riktar sig ej till personer vars deltagande förutsätter 
ytterligare memorandum, registreringar eller andra åtgärder än de 
som följer av svensk rätt. Det åligger envar att iaktta sådana 
begränsningar enligt lagar och regler utanför Sverige. 
Memorandumet får inte distribueras i Australien, Japan, Kanada, 
Nya Zeeland, USA eller något annat land där distributionen kräver 
ytterligare åtgärder enligt föregående mening eller strider mot 
regler i sådant land.  

 

Memorandumet innehåller uttalanden om framtidsutsikter som är 
gjorda av Bolagets styrelse och som baseras på nuvarande 
marknadsförhållanden, verksamhet och lönsamhet. Dessa 
uttalanden är välgrundade och genomarbetade, men läsaren av 
memorandumet bör ha i åtanke att dessa ger uttryck för subjektiva 
bedömningar och därmed är förenade med osäkerhet. Under 
avsnittet ”Riskfaktorer” återges en beskrivning över de faktorer 
som styrelsen bedömer vara av särskilt stor vikt vid bedömning av 
Bolaget och den bransch som Bolaget är verksamt inom. 
 

 
Memorandumet innehåller information som har hämtats från 
utomstående källor. All sådan information har återgivits korrekt. 
Även om iApotek anser att dessa källor är tillförlitliga har ingen 
oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten eller 
fullständigheten i informationen inte kan garanteras.  

Vissa siffror i memorandumet har varit föremål för avrundning, 
varför vissa tabeller inte synes summera korrekt. 
 

Utöver vad som anges i revisionsberättelse och rapporter 
införlivade genom hänvisning har ingen information i 
memorandumet reviderats av Bolagets revisor.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 
 
AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. 
AktieTorget driver en s k MTF-plattform. Bolag som är noterade på AktieTorget har förbundit sig att följa 
AktieTorgets noteringsavtal som syftar till att säkerställa att aktieägare och övriga aktörer på marknaden får 
korrekt, omedelbar och samtidig information om alla omständigheter som kan påverka Bolagets aktiekurs. 
 
AktieTorget tillhandahåller ett effektivt handelssystem som är tillgängligt för de banker och 
fondkommissionärer som är anslutna till Nasdaq Stockholm AB. Det innebär att den som vill köpa eller sälja 
aktier som är noterade på AktieTorget kan använda sin vanliga bank eller fondkommissionär. 
 
Noteringsavtalet och aktiekurser återfinns på AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se). 
 

tel:+46%208%20551%20091%2088
file:///C:/Users/micha.velasco/Desktop/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/T722FTYU/www.aktietorget.se
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 1 http://www.sverigesapoteksforening.se/wp-content/uploads/Branschrapport-2016.pdf 
3 http://www.lakemedelsvarlden.se/nyheter/2015-aret-da-e-handeln-av-lakemedel-etablerades-15131 
2 http://www.tlv.se/apotek/Apoteksmarknaden/ 
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Sedan omregleringen av apoteksmonopolet år 2009 har 
framväxten av apotek och försäljning av apoteksprodukter ökat 
kraftigt.  Sedan 2015 erbjuder flera fysiska apotek även försäljning 
via e-handel men endast en renodlad nätaktör är etablerad i 
Sverige; Apotea.se. För 2016 jan - sept summeras omsättningen för 
Apotea till 687 miljoner kronor4. 
 
iApotek Int AB bildades januari 2016 med sin vision att öka 
tillgängligheten för försäljning av apoteks- och kosmetikprodukter 
i Sverige genom sin e-handelsplattform www.iapotek.se och 
www.shaveit.se som säljer grooming-produkter för män via 
abonnemang online. Bolaget betalanserade sin e-
handelsplattform www.iapotek.se hösten 2016 och i mitten av 
mars nylanserades plattformen till att bli mer användarvänlig och 
större utbud av produkter. 
 
Försäljning av läkemedel och andra apoteksprodukter via e-
handel ökar och utgjorde under det första kvartalet 2017 ca. 6 
procent av den totala försäljningen på apoteksmarknaden i 
Sverige. Bolaget har som målsättning att bli verksamt inom den s.k. 
öppenvårdsmarknaden. Denna marknad omsatte 2015 38,1 mdkr, 
vilket motsvarar cirka 80 % av omsättningen för hela 
apoteksmarknaden, där e-handel svarade i februari 2016 för 3,6 
procent av omsättningen på apotekens öppenvårdsmarknad1. 

iApotek Int AB bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, 
nikotinmedel och kosmetikprodukter. iApotek Int AB har tillstånd 
från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria 
läkemedel på Internet. E-handelsplattformen har varit öppen från 
och till sedan hösten 2016 för betatesting med ett färre antal 
produkter, och varje gång tjänsten var öppen såldes produkter. 
När Bolaget fick detta bevisat nylanserades e-handelsplattformen 
i mitten på mars 2017 där Bolaget i dagsläget har över 2 000 
produkter och antalet besökare växer kraftigt. 
 
 
Motivet för förestående emission är primärt att uppfylla 
AktieTorgets krav på spridning och underlätta den framtida 
handeln av Bolagets aktie. Styrelsen för iApotek Int AB ser en 
anslutning av Bolagets aktie till AktieTorget som ett viktigt steg för 
att förverkliga Bolagets affärsplan och uppsatta mål. Den 
kontinuerliga rapporteringen om Bolagets ekonomiska och 
kommersiella utveckling kommer att medföra att Bolagets 
aktieägare, leverantörer och samarbetspartners får en löpande 
och transparent bild av Bolaget, vilket bedöms gynnsamt för 
verksamheten i sin helhet.  

iApotek värderas till drygt 18,7 MSEK före emissionen. Styrelsen i 
Bolaget har fastställt prissättningen av aktien baserat på en 
sammanvägd bedömning av Bolagets nuvarande verksamhet 
och den potentiella marknad som iApotek adresserar.  
 
Investeringar och nyemissioner 
Senaste riktade emissionen genomfördes i mars 2017 till ett 
bolagsvärde på drygt 17 MSEK (post-money).  
 
Produktutveckling 
Bolaget har under senaste tiden nylanserat sina e-
handelsplattformar och försäljningen ökar kontinuerligt från låga 
nivåer. Produktutbudet ökas och Bolaget ser att fler besökare 
slutför sina köp och ordervärdet för varje kund ökar. 

Genom den förestående emissionen tillförs iApotek 3 300 000 
kronor före emissionskostnader, vilket medför att Bolaget tillförs 
cirka 3 000 000 kronor efter emissionskostnader.  
 
Bolaget genomför nyemissionen huvudsakligen för att sprida 
ägandet enligt AktieTorgets spridningskrav och för att stärka upp 
balansräkningen och Bolagets rörelsekapital ytterligare. Den likvid 
som tillkommer kommer öka marknadsföringsbudgeten ytterligare. 
 
Det är styrelsens bedömning att befintligt rörelsekapital efter 
emissionen är tillräckligt för den aktuella och planerade 
verksamheten under den kommande tolvmånadersperioden. 

- Uppnå fortsatt hög tillväxt och avkastning till Bolagets ägare. 
- Öka antalet kunder. 
- Öka försäljningen för att uppnå 1 MSEK i december månad 2017 
(motsvarande 12 MSEK på årsbasis). 
- Uppnå fortsatt hög tillväxt och kraftigt öka antalet kunder hos Shave It. 
-Inleda ansökningsprocessen för att erhålla öppenvårdsapotekstillstånd. 
 

  

- Ytterligare öka omsättningen. 
- Uppnå ett produktutbud på över 10 000 produkter. 
- Utveckla organisationen så att kompetens för att erhålla 
öppenvårdsapotekstillstånd finns inom Bolaget. 
 

4 http://www.vafinans.se/aktier/nyheter/Apotea-oekade-foersaeljningen-med-65-procent-under-3-kv-p%C3%A5-vaeg-mot-miljardfoersaeljning-foer-%C3%A5ret-1001506676 

http://www.iapotek.se/
http://www.shaveit.se/


 

 

Ett antal riskfaktorer kan ha negativ inverkan på verksamheten i 
iApotek. Det är därför av stor vikt att beakta relevanta risker vid 
sidan av Bolagets tillväxtmöjligheter. Andra risker är förenade med 
de aktier som genom detta memorandum erbjuds till försäljning. 
Nedan beskrivs riskfaktorer utan inbördes ordning och utan 
anspråk på att vara heltäckande. Samtliga riskfaktorer kan av 
naturliga skäl inte bedömas utan att en samlad utvärdering av övrig 
information i memorandumet tillsammans med en allmän 
omvärldsbedömning har gjorts.  
 
BOLAGSSPECIFIKA RISKER 
Produkter och tjänster 
Bolagets huvudsysselsättning är försäljning av receptfria 
läkemedel och handelsvaror. Det kan vara svårt att utvärdera 
iApoteks försäljningspotential och det finns en risk att intäkter helt 
eller delvis uteblir samt att Bolaget inte kan garantera att Bolaget 
erbjuder ett bättre pris och tjänst i förhållande till konkurrenter 
vilket kan leda till sänkta marginaler och vinst. 
 
iApoteks värde är till stor del beroende av eventuella framgångar 
för Bolagets försäljning. Bolagets marknadsvärde och därmed 
aktiekurs skulle påverkas negativt av en motgång för dessa. 
 
Operativa risker 
I alla nyutvecklade system finns det alltid risk för buggar även om 
de med tiden blir färre då de upptäckta buggar kontinuerligt 
korrigeras och systemet förbättras. Buggar kan innebära att data 
för kunder försvinner eller blir felaktig. Dessa risker upplyses 
kunderna om innan köp och de finns reglerade i alla 
abonnemangsavtal med kunderna. Det finns risker att hårdvara 
havererar och att leveransen av tjänsten därmed kan bli påverkad.  

 
Finansiering och framtida kapitalbehov 
Bolaget kan, beroende på verksamhetens utveckling i stort, 
komma att behöva ytterligare kapital för att förvärva tillgångar eller 
för att vidareutveckla tillgångarna på för Bolagets godtagbara 
villkor.  Om Bolaget inte kan erhålla tillräcklig finansiering kan 
omfattningen på Bolagets verksamhet begränsas, vilket i längden 
kan medföra att Bolaget inte kan verkställa sin framtidsplan. 
 
Målsättningar 
Det finns risk att iApoteks målsättningar inte kommer att uppnås 
inom den tidsram som fastställts och det kan ta längre tid än 
planerat att nå de mål styrelsen i Bolaget fastställt vilket kan 
påverka iApoteks verksamhet negativt. 
 
Leverantörer och tillverkare 
iApotek har samarbeten med leverantörer och det föreligger en 
risk att en eller flera av dessa väljer att bryta sitt samarbete med 
Bolaget, vilket skulle kunna ha negativ inverkan på verksamheten. 
Det finns även en risk att iApoteks leverantörer och tillverkare inte 
till fullo uppfyller de kvalitetskrav som Bolaget ställer. Likaså kan 
en etablering av nya leverantörer eller tillverkare bli mer kostsam 
och/eller ta längre tid än vad Bolaget beräknar. 
 
Historik 
iApotek har kort historik då Bolaget bildades 2016. Detta ska 
beaktas vid investering i aktien. 
 
Nyckelpersoner och medarbetare 
iApotek är ett litet och kunskapsintensivt företag och Bolagets 
nyckelpersoner och medarbetare har behövlig kompetens och 
tillräcklig erfarenhet inom Bolagets verksamhetsområde. En förlust 
av en eller flera nyckelpersoner eller medarbetare kan medföra 
negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet vilket kan påverka 
framtida lanseringar av IT-tjänster och därmed även Bolagets 
resultat.  
 

Sekretess 
iApotek är beroende av att även sådana företagshemligheter som 
inte omfattas av patent eller andra immaterialrätter kan skyddas. 
Även om iApoteks befattningshavare och samarbetspartners 
normalt omfattas av sekretessåtagande finns det en risk att någon 
som har tillgång till företagshemligheter sprider eller använder 
informationen på ett sätt som kan skada iApotek, vilket i sin tur kan 
påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat 
negativt.  
 
Begränsade resurser 
iApotek är ett mindre företag med begränsade resurser vad gäller 
ledning, administration och kapital. För att Bolaget ska kunna 
utvecklas som planerat är det av vikt att nämnda resurser 
disponeras på ett för Bolaget optimalt sätt. Det finns en risk att 
iApotek misslyckas med att kanalisera resurserna och därmed 
drabbas av finansiellt strukturella problem. 
 
Övriga risker 
Till övriga risker som Bolaget utsätts för är bland annat brand, 
traditionella försäkringsrisker och stöld. 
 
MARKNADS- OCH BRANSCHRELATERADE RISKER 
Konjunkturutveckling 
Externa faktorer såsom tillgång och efterfrågan samt låg- och 
högkonjunkturer kan ha inverkan på Bolagets rörelsekostnader, 
handelsvolymer och aktievärdering. Bolagets framtida intäkter och 
aktievärdering kan bli påverkade av dessa och andra faktorer som 
står utom Bolagets kontroll. 
 
Konkurrenter 
Branschen för e-handel och även försäljning av 
läkemedelsprodukter och apoteksprodukter är hårt 
konkurrensutsatt. Det finns en risk att andra aktörer utvecklar 
liknande tjänster. En omfattande satsning från en konkurrent kan 
medföra risker i form av försämrad försäljning för iApotek. Vidare 
kan företag med global verksamhet som i dagsläget arbetar inom 
närliggande områden bestämma sig för att etablera sig inom e-
handel. 
 
Utvecklingskostnader 
iApotek kommer fortsättningsvis att nyutveckla och vidareutveckla 
produkter inom sitt verksamhetsområde. Tids- och 
kostnadsaspekter för produktutveckling kan vara svåra att på 
förhand fastställa med exakthet. Detta medför risk att en planerad 
produktutveckling blir mer kostnadskrävande än planerat. 
 
AKTIERELATERADE RISKER 
Ingen tidigare offentlig handel med aktien 
iApoteks utgivna värdepapper har inte varit föremål för handel på 
en handelsplattform tidigare. Det är därför svårt att förutse vilken 
handel och vilket intresse som aktien skulle komma att få om 
Bolagets ansökan om listning av Bolagets aktier godkänns. Om en 
aktiv och likvid handel inte utvecklas eller blir varaktig så kan det 
medföra svårigheter för aktieägare att sälja sina aktier. Det finns 
också en risk att marknadskursen avsevärt kan skilja sig från kursen 
i detta erbjudande. 
 
Ägare med betydande inflytande 
I samband med den planerade noteringen kommer ett fåtal av 
Bolagets aktieägare att tillsammans äga en väsentlig andel av 
samtliga utstående aktier. Följaktligen har dessa aktieägare, var för 
sig eller tillsammans, möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande 
på alla ärenden som kräver ett godkännande av aktieägarna, 
däribland utnämningen och avsättningen av styrelseledamöter 
och eventuella förslag till fusioner, konsolidering eller försäljning 
av samtliga eller i stort sett alla iApoteks tillgångar samt andra 
företagstransaktioner. Denna koncentration av företagskontroll 



 

kan vara till nackdel för andra aktieägare med andra intressen än 
majoritetsägarna. Exempelvis kan dessa majoritetsägare fördröja 
eller förhindra ett förvärv eller en fusion även om transaktionen 
skulle gynna övriga aktieägare. Dessutom kan den höga 
ägarkoncentrationen påverka aktiekursen negativt eftersom 
investerare ofta ser nackdelar med att äga aktier i företag med 
stark ägandekoncentration. 
 
Likviditetsbrist i marknaden för iApotek aktien 
Likviditeten i iApoteks aktie kan bli begränsad. Det är inte möjligt 
att förutse hur investerarna kommer att agera. Om en aktiv och 
likvid handel inte utvecklas kan det innebära svårigheter att sälja 
större poster inom en snäv tidsperiod, utan att priset i aktien 
påverkas negativt för aktieägarna. Det finns inga garantier för att 
aktiekursen kommer ha en positiv utveckling.  
 
Utebliven utdelning 
Till dags dato har iApotek beslutat att samtliga aktier berättigar till 
utdelning. Utdelningen är inte av ackumulerande art. En 
investerare bör dock fortfarande ta hänsyn till att framtida 
utdelningar kan utebli. I övervägandet om framtida utdelningar 
kommer styrelsen att väga in faktorer såsom de krav som 
verksamhetens art, omfattning samt risker ställer på storleken av 
det egna kapitalet samt Bolagets konsolideringsbehov, likviditet 

och ställning i övrigt. Så länge ingen utdelning lämnas, måste 
eventuell avkastning på investeringen genereras genom en 
höjning i aktiekursen, se vidare i avsnitt ”Aktiekapital och 
ägarförhållanden, Utdelningspolicy och överlåtelse av aktien”. 
  
AktieTorget 
Bolag vars aktier handlas på AktieTorget omfattas inte av alla 
lagregler som gäller för ett bolag noterat på en s k reglerad 
marknad. AktieTorget har genom sitt noteringsavtal valt att 
tillämpa flertalet av dessa lagregler. En investerare bör dock vara 
medveten om att handel med aktier noterade utanför en s k 
reglerad marknad kan vara mer riskfylld. 
 
Fluktuationer i aktiekursen för iApotek-aktien 
Aktiekursen för iApotek kan i framtiden komma att fluktuera 
kraftigt, bland annat till följd av kvartalsmässiga resultatvariationer, 
den allmänna konjunkturen och förändringar i kapitalmarknadens 
intresse för Bolaget. Därutöver kan aktiemarknaden i allmänhet 
reagera med extrema kurs- och volymfluktuationer som inte alltid 
är relaterade till eller proportionerliga till det operativa utfallet hos 
enskilda bolag.  

 

  



 

 
Styrelsen vill härmed informera allmänheten att iApotek har godkänts för notering på AktieTorget. Styrelsen för iApotek beslutade den 22 maj 
2017 att ansöka om att lista Bolagets aktier på AktieTorget. Per den 2017-04-15 fanns det 5 667 000 aktier med ett kvotvärde om 0,10 kronor. 
 
Rätten att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma allmänheten och institutionella investerare. Skälet för 
avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda ägarbasen och därmed ytterligare öka spridningen av Bolagets aktier bland 
allmänheten och institutionella investerare.  
 
Vid full teckning i emissionen ges iApotek ett tillskott om 3 300 000 kronor före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till 
cirka 300 000 kronor. Under förutsättning att emissionen blir fulltecknad tillförs Bolaget 3 000 000 kronor efter emissionskostnader. 
 
Aktiekapitalet kommer vid full teckning att öka från 566 700 kronor till 100 000 kronor samtidigt som antalet aktier kommer att öka från 5 667 
000 aktier till 6 667 000 aktier. 
 
 

   

 
Aktiebok 
Bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB), Box 191, 101 23  Stockholm. Aktieägare i Bolaget erhåller inga fysiska aktiebrev. 
Samtliga transaktioner med Bolagets aktier sker på elektronisk väg genom behöriga banker och värdepappersförvaltare. 
 
HANDEL PÅ AKTIETORGET 
Bolaget har godkänts av AktieTorget för upptagande till handel på AktieTorgets marknadsplats. Första handelsdag är satt till 28 juni 2017 under 
förutsättning att Bolaget uppfyller en ägarspridning om minst 300 aktieägare om en tiondels prisbasbelopp vardera. Handeln kommer att ske 
under handelsbeteckningen IAPO med ISIN-kod SE0009357429. 
 
 
Styrelsen för iApotek Int AB (publ) är ansvarig för innehållet i detta memorandum. Härmed försäkras att styrelsen för iApotek har vidtagit alla 
rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i memorandumet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med de faktiska 
förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Investerare som väcker talan vid domstol med anledning 
av memorandumet blir tvungna att svara för kostnaderna för översättning av memorandumet. Finansiell information har till viss del avrundats, 
varvid vissa tabeller inte summerar fullständigt korrekt 
 
 

Stockholm den 26 maj 2017 
iApotek Int AB (publ) 

Styrelsen  



 

 
Att vi i Sverige endast har 13,9 fysiska apotek per 100 000 invånare, jämfört med Europagenomsnittet på 30 gör det klart att e-handel av 
receptfria läkemedel är ett nödvändigt komplement för att öka tillgängligheten i alla delar av landet. Idag när man kan besöka en läkare i 
telefonen eller på datorn är det naturligt att även apoteksvaror ska vara tillgängligt via dator och telefon till marknadsmässiga priser. 
  
När det kommer till försäljning av apoteksprodukter på Internet finns det endast en ledande aktör och e-handeln står endast för cirka 6 % av 
öppenvårdsmarknadens totala omsättning år 2016. Vi satsar därför på att penetrera denna marknad i syftet att bidra till förbättrad folkhälsa 
genom såväl ökad tillgänglighet till läkemedel som lägre priser. 
  
iApotek är en webbhandel som erbjuder receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter samt kosmetik till 
marknadsmässiga priser. iApotek lanserades i juni 2016 och har Läkemedelsverkets tillstånd att sälja ”vissa receptfria läkemedel och/eller 
nikotinläkemedel.” Vi gör det enkelt och smidigt att införskaffa vardagens nödvändigheter. I dagens diskussioner kring överpr isade läkemedel 
bedömer vi att denna typ av tjänst ligger helt rätt i tiden med fler konkurrerande aktörer som kan erbjuda konkurrenskraftiga priser för att få fler 
kunder. Vi har som mål att få öppenvårdsapotekstillstånd för att även kunna erbjuda fler receptfria läkemedel, men även receptbelagda 
läkemedel. 
  
iApotek står nu inför en spännande framtid på en snabbt växande marknad och eftersom det enbart finns ett fåtal aktörer på marknaden i 
dagsläget ser vi stora möjligheter att etablera oss. Enligt statistik befinner sig apotekens e-handel i en stark tillväxtfas där omsättningen ökar år 
för år, från 80 miljoner i månaden år 2015 till att år 2016 uppgå till 200 miljoner kronor i månaden. Med aktiva ägare genom New Equity Venture 
International AB:s dotterbolag (B18 Invest) har Bolaget goda möjligheter att bli en stor aktör på e-handelsmarknaden för receptfria läkemedel. 
  
I iApotek ingår även Shave It som säljer grooming-produkter för män via abonnemang online. Prenumerationstjänsten erbjuder ett brett 
sortiment av högkvalitativa rakblad till förmånliga priser genom enkla och säkra betalningar. Vi har även gjort Shave Its produkter tillgängliga 
för försäljning via iApotek.se. 
  
Att vi nu ansöker om att iApoteks aktier ska tas upp till handel på AktieTorget är ett stort steg i Bolagets utveckling. Listningen innebär givetvis 
ökad exponering, men det är även ett steg mot att skapa en långsiktig, hållbar plattform för Bolagets fortsatta utveckling. En marknadsplan för 
2017 är framställd, det kommer krävas annonsering i större utsträckning för att bygga iApoteks varumärke och försäljning. Olika 
marknadsföringskanaler kommer användas för att ta större marknadsandelar; så som TV, webb-TV och andra nyhetsplattformar. Jag ser med 
stor tillförsikt på Bolagets framtid på marknaden och en stark organisk tillväxt. 
  
Jag ser mycket positivt på framtiden för iApotek när vi nu med e-handel och hemleverans ökar tillgängligheten för apoteksprodukter för alla i 
landet. Jag, tillsammans med iApoteks styrelse, välkomnar dig som aktieägare. 
 
 
Stockholm Maj 2017 

 



 



 

 
ERBJUDANDET  
iApoteks styrelse beslutade den 22 maj 2017, med stöd av 
bemyndigande från extra bolagsstämma den 12 januari 2017 att 
öka Bolagets aktiekapital med högst 100 000 kronor genom en 
emission av högst 1 000 000 aktier (”Erbjudandet”). Vid full teckning 
uppgår emissionsbeloppet till 3 300 000 kronor före 
emissionskostnader, vilket beräknas uppgå till cirka 300 000 
kronor. Erbjudandet riktar sig till befintliga aktieägare, allmänheten 
och professionella investerare. 
  
TECKNINGSKURS   
De nya aktierna emitteras till en kurs om 3,30 kronor per aktie.   
  
ANMÄLNINGSPERIOD  
Anmälan om förvärv av aktier ska ske under perioden 29 maj 2017 
- 13 juni 2017. Styrelsen för Bolaget äger rätt att förlänga den tid 
under vilken anmälan kan ske. En eventuell förlängning av 
anmälningsperioden meddelas genom pressmeddelande.  
   
TECKNINGSBERÄTTIGADE  
Rätten att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt, tillkomma allmänheten och institutionella 
investerare.  
  
TECKNINGSPOST   
Minsta teckningspost är 1 400 aktier, därefter i poster om 1 aktie, 
vilket motsvarar ett minsta belopp om 4 620 kronor.   
  
COURTAGE   
Courtage utgår ej.   
  
ANMÄLAN  
Anmälan om förvärv av aktier ska ske på särskild anmälningssedel, 
som kan beställas från Partner Fondkommission AB via telefon, e-
post eller laddas ned från www.partnerfk.se. Anmälningssedeln 
finns även tillgänglig på Bolagets hemsida, www.iapotek.se.  
  
Anmälningssedeln insändes till:  
Partner Fondkommission AB  
Emissioner  
Lilla Nygatan 2, SE-411 09 Göteborg 
  
Telefon: 031- 761 22 30  
Fax: 031-711 11 20  
E-post: emissioner@partnerfk.se  
  
Anmälningssedeln ska vara Partner Fondkommission AB tillhanda 
senast kl 15.00 13 juni 2017. Endast en anmälningssedel per 
tecknare kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel 
per tecknare insändes kommer enbart den senast inkomna att 
beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan 
komma att lämnas utan avseende. Inga ändringar eller tillägg får 
göras i den på anmälningssedeln förtryckta texten. Observera att 
anmälningssedeln är bindande och inte kan ändras, dras tillbaka 
eller upphävas. Observera att om du har en depå med specifika 
regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis IPS-depå, 
investeringssparkonto eller kapitalförsäkring, bör du kontrollera 
med din förvaltare om och hur du har möjlighet att teckna aktier i 
Erbjudandet. Anmälan om förvärv av aktier ska i sådant fall ske 
genom förvaltaren. Observera att om du har depå hos förvaltare 
kan anmälan om förvärv av aktier i Erbjudandet ske genom 
förvaltaren. I sådant fall ska anmälan ske i enlighet med respektive 
förvaltares rutiner.  
  
AKTIEÄGARE BOSATTA I UTLANDET  
Aktieägare bosatta utanför Sverige som äger rätt att teckna aktier i 
emissionen, kan vända sig till Partner Fondkommission på telefon 

enligt ovan för information om teckning och betalning. Observera 
att emissionen inte riktas, varken direkt eller indirekt, till personer 
med hemvist i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Japan, 
Hongkong, Schweiz eller Sydafrika. Emissionen riktar sig inte heller 
till personer vilkas deltagande förutsätter prospekt, registrering 
eller andra åtgärder. Anmälningssedel eller andra till emissionen 
hänförliga dokument får inte distribueras i land där sådan 
distribution eller emissionen kräver åtgärd enligt föregående 
mening eller strider mot regler i sådant land. Anmälningssedel 
avsänd från sådant land kommer att lämnas utan avseende.  
  
TILLDELNING  
Beslut om tilldelning av aktier till tecknare fattas av styrelsen i 
Bolaget i samråd med Partner Fondkommission AB, varefter 
investerare kommer meddelas eventuell tilldelning per post 
genom utskick av avräkningsnota. Meddelande utgår endast till 
dem som erhållit tilldelning. Om anmälan har skett direkt via 
förvaltare, delges information om tilldelning av förvaltaren i 
enlighet med respektive förvaltares rutiner. Det primära målet vid 
tilldelningen är att uppnå en bred spridning av ägandet i Bolaget. I 
händelse av överteckning i Erbjudandet kan tilldelning komma att 
utebli eller ske med ett lägre antal aktier än vad anmälan avser, 
varvid tilldelning kan komma att ske helt eller delvis genom 
slumpmässigt urval. Teckning av aktier sker utan företräde för 
nuvarande aktieägare, men följande principer kommer gälla: 
 
1. Att prioritera ägarspridning samt att i den mån det är möjligt 

tillse att varje tecknare erhåller minst 1 400 aktier,  
2. Att skapa investeringsutrymme för ev. parter som, enligt 

styrelsens bedömning, särskilt kan bidra med strategiska 
värden till Bolaget, vid överteckning dock maximalt tio procent 
av emissionsbeloppet. Samtliga garantitecknare i 
förekommande emission ingår inte som strategiska 
investerare. I förekommande fall ska Bolaget även redovisa till 
AktieTorget vilka s.k. strategiska investerare som erhåller 
tilldelning. 

3. Tilldelningen är inte beroende av när under teckningsperioden 
som teckningssedeln lämnas. 

 
BETALNING   
Betalning för tilldelade aktier ska erläggas kontant i enlighet med 
instruktioner på avräkningsnotan som utvisar besked om tilldelning 
av aktier. Betalningsdag är fastställd till den 13 juni 2017. Styrelsen 
äger rätt att förlänga tiden för betalning.  
  
LEVERANS AV AKTIER  
Aktierna kommer att anslutas till Euroclear. Observera att om full 
betalning inte erläggs i rätt tid kan tilldelade aktier komma att 
överlåtas till annan person. Skulle försäljningspriset vid en sådan 
överlåtelse komma att understiga priset i Erbjudandet kan den som 
ursprungligen erhöll tilldelningen komma att få svara för 
mellanskillnaden. Så snart aktiekapitalökning registrerats hos 
Bolagsverket, vilket beräknas ske i juni månad 2017, bokas aktier ut 
på VP-konton och depåer utan särskild avisering från Euroclear.  
  
BERÄKNAD FÖRSTA DAG FÖR HANDEL PÅ AKTIETORGET  
Första dag för handel på AktieTorget beräknas till 28 juni 
2017. AktieTorget har godkänt Bolaget för notering under 
förutsättning av att Bolaget uppnår AktieTorgets spridningskrav om 
300 aktieägare om minst en tiondels prisbasbelopp vardera. 
  
VP-KONTO ELLER DEPÅ   
Den som tecknar sig för aktier måste ha ett VP-konto eller en 
värdepappersdepå hos bank eller fondkommissionär, dit leverans 
av aktierna kan ske. VP-konto kan öppnas kostnadsfritt hos banker 
och fondkommissionärer.   
  



 

AKTIENS ISIN-KOD OCH KORTNAMN  
ISIN-kod: SE0009357429. Kortnamn: IAPO.  
  
RÄTT TILL UTDELNING   
Utbetalning av eventuell utdelning ombesörjs av Euroclear. Om 
aktieägare inte kan nås genom Euroclear, kvarstår aktieägarens 
fordran på Bolaget avseende utdelningsbelopp och begränsas 
endast genom regler om preskription. Vid preskription tillfaller 
utdelningsbeloppet Bolaget. Det finns inga restriktioner för 
utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför 
Sverige. Rätt till utdelning förfaller i enlighet med normala 
preskriptionstider (10 år).  
  
FÖRLÄNGNING AV ANMÄLNINGSPERIOD   
Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga anmälningsperioden 
och flytta fram likviddagen samt fatta beslut att inte fullfölja 
Erbjudandet. Beslut att förlänga anmälningsperioden kan senast 
fattas den 16 juni 2017. Observera även att styrelsens emissions- 
och/eller tilldelningsbeslut kan komma att avvika från gjorda 
anmälningar såvitt avser fördelning, d v s tilldelning är inte 
garanterad.   
  
 
 
 
 

VILLKOR FÖR FULLFÖLJANDE   
Erbjudandet är villkorat av att inga omständigheter uppstår som 
kan medföra att tidpunkten för att genomföra Erbjudandet av 
Bolaget bedöms som olägligt. Sådana omständigheter kan till 
exempel vara av ekonomisk, finansiell eller politisk art och avse 
såväl händelser i Sverige som utomlands. Erbjudandet kan sålunda 
komma att helt eller delvis återkallas. I det fall AktieTorget inte 
medger att Bolagets aktier, till följd av för lite spridning, upptas till 
handel eller om fastställd lägsta nivå för emissionens 
genomförande inte uppnås, kommer emissionen inte att fullföljas. 
Beslut om att inte fullfölja emissionen kan senast fattas före det att 
avräkningsnotor ska sändas ut, vilket beräknas ske den 9 maj 2017. 
  
OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALL I ERBJUDANDET  
Resultatet av Erbjudandet kommer att offentliggöras genom ett 
pressmeddelande omkring den 16 juni 2017.   
 
Frågor med anledning av emissionen kan ställas till: 
iApotek Int AB 
Telefon: +46(0)8 – 551 091 88 
E-post: ir@iapotek.se 
 
Partner Fondkommission 
Telefon: +46 (0)31- 761 22 30  
E-post: emissioner@partnerfk.se 

 

tel:+46%208%20551%20091%2088


 



 

5 http://www.sverigesapoteksforening.se/apoteksbranschen/ 

iApotek Int AB bildades januari 2016 med sin vision att öka 
tillgängligheten för försäljning av apoteks- och kosmetikprodukter 
i Sverige genom sin e-handelsplattform www.iapotek.se. Med en 
renodlad nätaktör i Sverige som står för majoriteten av vad 
apoteksbranschen omsätter genom e-handel ser Bolaget stor 
potential att ta marknadsandelar i Sverige och öka försäljningen av 
apoteksprodukter genom Internet. Bolagets e-handelsplattform 
har varit öppen sedan hösten 2016 i betaversion med ett färre antal 
produkter; och sedan mitten av mars 2017 nylanserades 
www.iapotek.se med över 2 000 produkter i dagsläget.  
 
Sverige har länge varit ett av de länder som har lägst antalet apotek 
per invånare i Europa. Våren 2016 uppmättes det att det finns 13,8 
apotek per 100 000 invånare i Sverige, jämfört med motsvarande 
siffra i Europa som uppgår till 31 apotek1. 
 
Apoteksmonopolet har funnits i Sverige sedan 1971 och 
omreglerades år 2009 med primära syftet att öka tillgängligheten 
och generera lägre läkemedelskostnader. Sedan 2009 har fler 
apotek och framväxten av e-handel bidragit till en förbättrad 
tillgänglighet2.  
 
Apoteken i Sverige har varje år över 110 miljoner kundbesök, vilket 
motsvarar omkring 300 000 besök om dagen. I dagsläget finns 
drygt 1380 apotek i Sverige vilket är en ökning med 40 % sedan 
omregleringen av apoteksmarknaden5. 
 
 

Bolagets affärsidé är att bedriva distanshandel inom apoteks- och 
kosmetikprodukter.   
 

iApoteks vision är att skapa en bättre folkhälsa genom att öka 
tillgängligheten för försäljning av apoteks- och kosmetikprodukter 
och därmed snabbt kunna tillgodose kundernas behov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iApotek Int AB bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, 
nikotinmedel och kosmetikprodukter. iApotek Int AB har tillstånd 
från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria 
läkemedel på Internet. Bolaget har som målsättning att bli 
verksamt inom den s.k. öppenvårdsmarknaden som främst består 
utav fysiska apotek, distanshandel (t.ex. apoteksombud) samt e-
handel via internetapotek. Denna marknad omsatte 2015 38,1 mdkr, 
vilket motsvarar cirka 80 % av omsättningen för hela 
apoteksmarknaden, där e-handel svarade i februari 2016 för 3,6 
procent av omsättningen på apotekens öppenvårdsmarknad1. 
 
Bolaget bedriver sin försäljning genom www.iapotek.se som är en 
e-handelsplattform där det på ett enkelt och snabbt sätt går att 
beställa hem sina produkter direkt till dörren. iApotek Int AB har 
även ett till varumärke, www.shaveit.se, som inriktar sig mot 
groomingprodukter.  
 
iApotek lanserade sin e-handelsplattform i juni 2016 och använder 
sig utav en av Sveriges ledande aktörer som säkerställer 
leveransen av apoteksprodukter på den svenska marknaden när 
Bolaget får beställningar. iApotek har avtal med Klarna och deras 
check-out där kunden väljer önskat betalsätt och därefter 
levereras ordern av PostNord.  
 

 

Shave It grundades utifrån en enkel och klar idé: att erbjuda män 
det mest prisvärda och enklaste sättet att köpa rakblad på. Shave 
It har vision att bli en ledande återförsäljare av rakblad för män i 
Sverige. Bolaget erhåller produkterna från leverantörer i Asien där 
ett urval av leverantörer har valts ut med omsorg för att säkra bästa 
kvaliteten och pris. 
 
Shave It vill kunna erbjuda ett brett sortiment av billiga rakblad som 
erbjuder mervärde för sina kunder, i form av bäst pris, enkla 
betalningar, säkra betalningar och prenumerationer. 
 

 

http://www.iapotek.se/
http://www.shaveit.se/


 

iApotek.se riktar sig mot ett brett kundsegment bestående av alla 
personer som är över 18 år och bosatta i Sverige.  
 

För iApotek fokuseras försäljning på handelsvaror och 
apoteksprodukter med fokus på hälsa och välbefinnande. Exempel 
på sådana produkter kan till exempel vara tandkräm för människor 
som har lätt att få munsår, schampo för personer med torr 
hårbotten, hudkräm för personer med torr hy och 
skönhetsprodukter med dokumenterat vårdande egenskaper.  
 

 

 

 

 

 
Det ligger en mängd faktorer som har gjort att människan lever allt 
längre jämfört med tidigare. En åldrande befolkning ställer krav på 
samhällstjänster såsom vård, omsorg och 
läkemedelstillgänglighet. En rapport från Karolinska Institutets 
folkhälsoakademi som tagits fram visar att en konsekvens av en allt 
äldre befolkning är fler fall av sjukdomar. I Rapporten uppskattades 
det att antalet hjärtinfarkter kommer att öka med drygt 85 procent 
för männen och drygt 103 procent för kvinnor fram till år 2050. 
Skulle befolkningen enbart växa utan att åldersstrukturen ändrats 
hade ökningen av antalet fall av hjärtinfarkt istället varit 13 procent 
för männen respektive 42 procent för kvinnor. Ett större behov av 
vård och mediciner kombinerat med en ökande andel av 
befolkningen som inte är i arbetsför ålder gör att samhället måste 
finna nya lösningar för att skapa långsiktig hållbarhet i Sveriges 
välfärdssystem. Läkemedelskonsumtionen har ökat markant i 
Sverige under de senaste tre decennierna. Kunderna är i dag mer 
medvetna och informerade om apoteksprodukter och läkemedel, 
dels genom erfarenhetsutbyte patienter emellan, Internet och 
sociala medier – och människor kan idag ställa högre krav än 
tidigare6. 
 
 
 

6 http://www.sverigesapoteksforening.se/wp-content/uploads/Branschrapport2015_slutversion.pdf 



 

Sverige har länge varit ett av de länder som har lägst antalet apotek 
per invånare i Europa. Våren 2016 uppmättes det att det finns 13,9 
apotek per 100 000 invånare i Sverige, jämfört med motsvarande 
siffra i Europa som uppgår till 30 apotek3. 
 

Bolagets varumärke iApotek.se ska marknadsföra sig primärt 
genom Webb-TV, TV, prisjämförelsesidor och sociala medier. 
Detta beräknas kosta minst 3 miljoner kronor 12 månader framöver. 
Bolagets andra varumärke ShaveIt.se har inte marknadsförts än, 
dock skall ShaveIt.se börja marknadsföras i maj/juni 2017. 
 

I dagsläget så har Bolaget fokuserat på att utveckla en 
användarvänlig och konkurrenskraftig e-handelsplattform och 
marknadsföring. Bolaget har sedan start kontinuerligt fyllt på 
produkter i deras sortiment och avser att öka takten för att möta 
kundbehovet. Bolaget distribuerar idag produkterna från befintligt 
kontor, dock så utvärderar Bolaget kontinuerligt möjligheterna för 
flytt av sin distribution till lämplig extern logistikpartner. 
 
Bolaget fokuserar på att sälja receptfria läkemedel och 
kosmetikprodukter men säljer även kringprodukter. En fördel med 
att vara ett Internetapotek är att Bolaget inte har platsbegränsning, 
och det finns en möjlighet att Bolaget ser över produktutbudet för 
att erbjuda fler kringprodukter sammankopplade med hälsa. Detta 
kan i sin tur leda till merförsäljning och fler kunder. 
 
Bolaget har per dags dato inte tillstånd att sälja receptbelagda 
läkemedel, dock har Bolaget för avsikt att inleda 
ansökningsprocessen under 2017 och lämna ansökan till 
Läkemedelsverket senast verksamhetsåret 2018. Detta innebär att 
Bolaget bl.a. behöver anställa en apotekare för att erhålla tillstånd. 
Utöver detta så gör Läkemedelsverket en bedömning utifrån hur 
verksamheten kommer att kunna leva upp till kraven i lagen 
(2009:366) om handel med läkemedel samt Läkemedelsverkets 
föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva 
öppenvårdsapotek. 
 
Bolagets primära mål är att ta marknadsandelar i Sverige och 
strategin för att genomföra detta görs huvudsakligen genom fokus 
på att marknadsföra iApotek.se’s varumärke. Bolaget strävar mot 
detta genom att ständigt öka sitt produktutbud och genom att 
erhålla öppenvårdsapotekstillstånd för att kunna erbjuda sina 
kunder fler receptfria läkemedel, samt även receptbelagda 
läkemedel.  

Bolaget har i dagsläget, maj 2017, en anställd och fyra tim-
/extraanställda och förväntas anställa en farmaceut eller 
apotekare under verksamhetsåret 2018. Verksamheten bedrivs 
härutöver av konsulter, vilka är specialiserade på de uppgifter som 
tillfälligt eller fortlöpande är aktuella. De konsulter som engageras 
har samarbetat direkt med VD under hela utvecklingsperioden.  
 
I takt med att Bolagets tillväxt ökar skall de utöka organisationen 
med fler medarbetare, för back-office och kundtjänst. Vid en 
kraftigt ökad efterfrågan har Bolaget dessutom för avsikt att 
undersöka om in-house eller en extern logistikpartner är bäst och 
mest kostnadseffektivt för Bolaget för att möta en ökad 
efterfrågan. 
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7 https://www.dagenshandel.se/article/view/439186/apotea_gor_rekordkvartal# 
8 https://www.apoteket.se/globalassets/om-apoteket/pdfer/ekonomiska-rapporter/2017/apoteket-q1_2017.pdf 

De uppgifter avseende marknadsförhållanden som anges i detta 
memorandum är Bolagets samlade bedömning baserad på såväl 
interna som externa källor. Information hämtad från extern part har 
återgivits korrekt och såvitt iApotek kan känna till och försäkra 
genom jämförelse med annan information som offentliggjorts från 
berörd extern part har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som 
skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande 

 

Omsättningen i apotekens e-handel har ökat i takt med antalet 
internetapotek. Omsättningen ökade med 50 procent från april 
2015 till februari 2016, från runt 80 miljoner kronor per månad till 
120 miljoner kronor per månad. Detta enligt Sveriges 
Apoteksförenings branschrapport 2016. Omsättningen i apotekens 
e-handel har sedan dess ökat till att omsätta runt 200 miljoner 
kronor varje månad enligt Apoteksförenings branschrapport 2017. 
Det motsvarar en ökning med 150 procent. Totalt står e-handeln 
för 4,3 procent av den totala omsättningen. Apotekens 
öppenvårdsmarknad, där iApotek har för avsikt att bli verksam 
inom, ökade med ca. 2,1 miljarder kronor under 2016. 670 miljoner 
kronor av denna ökning omsattes genom e-handel, motsvarande 
32 procent.  
 
Den svenska apoteksmarknaden består av två delmarknader; 
öppenvårdsmarknaden och slutenvårdsmarknaden. 
Öppenvårdsmarknader består främst av de apotek som 
konsumenter kan besöka, men delmarknaden inkluderar även 
distanshandel (inklusive apoteksombud), e-handel via 
internetapotek, så kallade öppenvårdsrekvisitioner, även särskilt 
specialiserade delar; dosdispenserade läkemedel och 
hemofililäkemdel. Livsmedelsbutiker och bensinstationer bland 
andra försäljningsställen konkurrerar, även de, på 
öppenvårdsmarknaden, men räknas ej till apoteksmarknaden. 
Slutenvårdsmarknaden består av apotekens försäljning av 
läkemedel till sjukhus och vissa institutioner. Enligt Sveriges 
Apoteksförenings branschrapport 2017 omsatte hela 
apoteksmarknaden under 2016 50,3 miljarder kronor, jämfört med 
47,7 miljarder kronor för 2015, vilket är en ökning med 2,6 miljarder 
kronor. Den marknad iApotek är verksam på per dags dato omsatte 
2016 totalt 10,1 miljarder kronor av den totala apoteksmarknaden, 
motsvarande drygt 20 procent. Denna marknad är definierad av 
”Handelsvaror m.m. och övriga tjänster” och ”Receptfria 
egenvårdsläkemedel/OTC” som är en del av 
öppenvårdsmarknaden.  
 
Enligt den senaste rapporten om apoteksbranschen januari 2017 
stod e-handeln för cirka 5,4 procent av omsättningen på apotekens 
totala öppenvårdsmarknad. Öppenvårsmarknaden omsatte för 
2016 42,1 miljarder kronor. Apotekens e-handel stod i februari 2016 
för 3,6 procent av omsättningen på apotekens 
öppenvårdsmarknad. Jämfört med ett år tidigare var motsvarande 
andelar 2,5 respektive ca 3 procent. Det är alltså inte enbart 
omsättningen och volymen som ökat i takt med antalet 
internetapotek, det har även e-handelns andel av den växande 
totalmarknaden. Konsumenterna, som på många 
detaljhandelsmarknader, uppskattas därför öka sin benägenhet att 
handla apoteksvaror på internet1. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Det är styrelsens uppfattning att majoriteten av konkurrensen i 
Sverige för apoteksverksamhet på Internet utgörs av en primär 
aktör; Apotea.se. iApotek har som mål att hålla konkurrenskraftiga 
priser, snabba leveranser, hög tillgänglighet samt brett sortiment 
då iApotek har möjlighet att erbjuda ett bredare sortiment än ett 
vanligt fysiskt apotek. Att iApotek endast använder sig utav e-
handel möjliggör att Bolaget kan hålla lägre priser överlag än de 
aktörer vars försäljning sker både via Internet och i fysiska butiker. 
 

Under 2014 etablerade sig Sveriges första renodlade 
internetapotek, Apotea, och de har haft en snabb tillväxt sedan 
dess. För 2016:s nio första månader summeras omsättningen för 
Apotea till 687 miljoner kronor4. För det första kvartalet 2017 
uppnådde Apotea dessutom för första gången en 
månadsomsättning på 100 miljoner kronor tre månader i sträck7.  
 
Apoteket AB har sedan 2006 erbjudit möjligheten till e-handel, 
men det var i och med etableringen av ytterligare en aktör som 
utvecklingen satte fart. Under 2016 uppgick Apoteket AB:s 
nettoomsättning 20 miljarder kronor, och Apoteket ABs e-handel 
ökade under första kvartalet 2017 med 36 procent jämfört med 
kvartal ett 20168. 
 
Från hösten 2014 hade Apotek Hjärtat sitt internetapotek på plats, 
och under 2015 har internetapotek etablerats även av 
Apoteksgruppen, Kronans Apotek och Lloydsapotek1. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nedan följer en beskrivning av íApoteks styrelseledamöter, ledande befattningshavare och revisor. iApoteks styrelse består av 
styrelseledamöterna Hans Orre (ordförande), Carl Kock, Christian Kronegård och Christian Svensson Unger. Styrelsen har sitt säte i Stockholm 
och styrelseledamöterna väljs årligen vid årsstämma och är valda till slutet av nästa årsstämma.  

 

 (ORDFÖRANDE) 
Hans Orre, född 1966, är styrelseordförande i iApotek Int AB sedan november 2016 och är oberoende styrelseledamot. Hans Orre började i 
mitten av 80-talet utveckla programvaror för redovisningsbyråer, främst tidredovisnings- och faktureringssystem. Efter avslutad 
ekonomiutbildning började Orre på Akelius Skatt i Göteborg där han arbetade som utvecklingsansvarig för Akelius Skatt och de nya produkterna 
Akelius Bokslut samt Akelius Revision (sedermera Norstedts Skatt, Bokslut och Revision). Hans Orre är en av grundarna till Programgruppen AB, 
www.programgruppen.se, som tog fram WinSkatt, det första skatteprogrammet i Windowsmiljö. Hans Orre drev företaget till och med 2002. 
Programgruppen AB utvecklade utöver programvaran WinSkatt flera programvaror inom skatteområdet samt WinBokslut för att upprätta 
bokslut och årsredovisningar. I samband med utvecklingen av WinSkatt utvecklades www.svartotal.se, Sveriges första internettjänst för 
skatteinformation. 2011 startade Orre BCS AB och PromikBook AB. 
 

Aktieinnehav i iApotek: inga 
 

Delägarskap över tio procent de senaste fem åren:  
Bolag  Tidsperiod 

PromikBook AB  Pågående 
Orres ekonomi och utbildning AB  Pågående 
Orres i Göteborg AB  Pågående 
Novarum Investment & Finance BV  Pågående 

 
Bolagsengagemang de senaste fem åren: 

Bolag Position Tidsperiod 

iApotek Int AB Styrelseordförande Pågående sedan 2016-11-10 
Sjöstrand Coffee Int AB Styrelseledamot Pågående sedan 2015-12-15 
Mobilåtervinning i Sverige AB Styrelseordförande Pågående sedan 2015-09-15 
PromikBook AB Styrelseled./VD Pågående sedan 2005-01-27 
PromikAnalys AB Styrelseled./VD Pågående sedan 2015-08-07 
Kompus Kompetensträning AB Styrelsesuppleant Pågående sedan 2001-06-20 
Orres i Göteborg AB Styrelseledamot Pågående sedan 2001-09-12 
GoldX International AB Styrelseordförande Pågående sedan 2013-12-02 
Ulyxes i Göteborg AB Styrelseledamot Pågående sedan 2015-08-17 
Appliko AB Styrelseledamot Pågående sedan 2012-07-02 
PromikFinans AB Styrelseled./VD Pågående sedan 2016-01-29 
Koggbron Fastigheter AB Styrelseordförande 2001-01-31 - 2015-01-09 
Helca Stockholm AB Styrelsesuppleant 2012-05-21 - 2014-08-20 
New Equity Venture International AB Styrelseledamot 2011-05-20 - 2012-06-20 
Koggbron Projekt AB (publ) Styrelseledamot 2011-08-25 - 2015-02-06 
BCS Inkasso AB Styrelseordförande 2011-09-05 - 2014-03-19 
Adepta Revision AB Styrelseordförande 2012-06-02 - 2014-03-25 

 
Tvångslikvidation och konkurs 
Hans Orre har under de senaste fem åren inte varit inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning. 
Hans Orre har ej erhållit ersättning eller naturaförmåner från Bolaget inklusive dotterbolag under verksamhetsåret 2016.

 

Christian Svensson Unger, född 1992, är styrelseledamot sedan november 2016. Christian har en kandidatexamen från Mittuniversitetet i 
Östersund med inriktning finansiering. Christian bidrar till Bolaget med kunskap och erfarenhet från handel med privatpersoner över Internet. 
 
Aktieinnehav i iApotek: inga. 
 
Delägarskap över tio procent de senaste fem åren: inga 

 
Bolagsengagemang de senaste fem åren: 

Bolag Position Tidsperiod 

iApotek Int AB Styrelseledamot Pågående sedan 2016-11-10 

 
Tvångslikvidation och konkurs 
Christian Svensson Unger har under de senaste fem åren inte varit inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning. 
Christian Svensson Unger har ej erhållit ersättning eller naturaförmåner från Bolaget inklusive dotterbolag under verksamhetsåret 2016. 



 

 
Christian Kronegård, född 1988, är styrelseledamot i iApotek Int AB sedan november 2016. Sedan 2015 har Christian varit styrelseledamot i New 
Equity Venture International AB och är sedan 2106 VD för GoldX International AB som är noterat på Aktietorget. Christian arbetar också aktivt i 
flertalet av NEVI koncernens dotterbolag. 

 
Aktieinnehav i iApotek: inga. 
 
Delägarskap över tio procent de senaste fem åren: inga 
 
Bolagsengagemang de senaste fem åren: 

Bolag Position Tidsperiod 

New Equity Venture Int. AB Styrelseledamot Pågående sedan 2015-04-27 
Mobilåtervinning i Sverige AB Styrelseledamot Pågående sedan 2016-03-15 
GoldX International AB Styrelseledamot/VD Pågående sedan 2016-03-15 
A IT-solutions III AB Styrelsesuppleant Pågående sedan 2017-01-24 
FileMap AB Styrelseledamot/VD  Pågående sedan 2017-01-24 
Zoomability Int AB Styrelseledamot/VD Pågående sedan 2016-11-30 

Power & Tower Holding AB Styrelseledamot Pågående sedan 2016-11-22 
iApotek Int AB Styrelseledamot Pågående sedan 2016-01-28 
ORGO TECH AB Styrelseledamot Pågående sedan 2017-02-07 
New Equity Venture Int. II AB Styrelsesuppleant Pågående sedan 2015-11-06 
B18 Invest AB Styrelsesuppleant Pågående sedan 2015-12-02 
Viveco AB Styrelsesuppleant Pågående sedan 2010-02-02 
Aerowash AB Styrelseledamot Pågående sedan 2016-10-10 
Stureg AB Styrelseledamot/VD Pågående sedan 2016-03-24 
B18 Invest V AB Styrelsesuppleant Pågående sedan 2017-01-25 
A IT-Solutions II AB Styrelsesuppleant Pågående sedan 2016-12-30 
Ayima Group AB Styrelsesuppleant 2017-01-03 - 2017-03-06 
Future Gaming Group Int. AB Styrelsesuppleant 2015-12-23 - 2017-01-27 
Transiro Int. AB Styrelsesuppleant 2016-01-28 - 2016-05-30 
Eyeonid Group AB Styrelsesuppleant 2015-04-13 - 2015-08-05 

 
Tvångslikvidation och konkurs 
Christian Kronegård har under de senaste fem åren inte varit inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning. 
Christian Kronegård har ej erhållit ersättning eller naturaförmåner från Bolaget inklusive dotterbolag under verksamhetsåret 2016. 
 

Carl Kock, född 1988, är styrelseledamot i iApotek Int AB sedan januari 2016. Carl Kock har stark kompetens inom administration och försäljning 
från sin tid på företaget Upplands Tak & Entreprenad AB där han varit ansvarig för den dagliga driften av företaget i sin roll som administrativ 
projektledare. Carl bidrar till Bolaget med expertis, kunskap och erfarenhet från handel med privatpersoner över Internet. 
 
Aktieinnehav i iApotek: inga. 
 
Delägarskap över tio procent de senaste fem åren: inga 
 
Bolagsengagemang de senaste fem åren: 

Bolag Position Tidsperiod 

iApotek Int AB Styrelseledamot Pågående sedan 2016-01-28  
New Equity Venture Int. AB Styrelseledamot Pågående sedan 2014-12-02  
Pantaluren AB Styrelsesuppleant Pågående sedan 2016-02-27 
Upplands Tak & Entreprenad AB Styrelseledamot Pågående sedan 2014-07-01 
New Equity Venture Int. II AB Styrelseledamot Pågående sedan 2015-11-06 
Mobilåtervinning i Sverige AB Styrelseledamot Pågående sedan 2016-02-09 
B18 Invest AB Styrelseledamot Pågående sedan 2015-12-02 
Future Gaming Group Int. AB Styrelseledamot 2015-12-23 - 2017-01-27 
Transiro Int. AB Styrelseledamot 2016-01-28 - 2016-05-30 
Sjöstrand Coffee Int AB Styrelsesuppleant 2015-09-01 - 2015-11-10 
Fastout Int. AB Styrelsesuppleant 2015-07-02 - 2015-10-02 
Eyeonid Group AB Styrelsesuppleant 2015-03-02 – 2015-08-02 
AB Krypgrunden nr 81 Styrelseledamot 2012-02-23 - 2014-03-24 

 
Tvångslikvidation och konkurs 
Carl Kock har under de senaste fem åren inte varit inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning. 
Carl Kock har ej erhållit ersättning eller naturaförmåner från Bolaget inklusive dotterbolag under verksamhetsåret 2016. 

 

 



 

Beatrice Sederowsky, född 1991, är Bolagets verkställande direktör 
sedan mars 2017. Beatrice har en ekonomie kandidatexamen från 
Lunds universitet. Beatrice har tidigare jobbat på olika positioner 
inom bankväsendet. Beatrice Sederowsky har under de senaste 
fem åren inte varit inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller 
konkursförvaltning. 

 

På iApoteks årsstämma den 12 januari 2017 valdes Jan Hamberg, 
vid till revisionsbyrån Parsells Revisionsbyrå Aktiebolag, till revisor 
i Bolaget. Jan Hamberg är auktoriserad revisor och medlem i FAR, 
föreningen för revisorer och rådgivare.  
 

Ingen av Bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör 
har under de senaste fem åren (i) dömts i bedrägerirelaterade mål; 
(ii) varit medlem av förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan i 
bolag som försatts i konkurs, likvidation (på grund av obestånd) 
eller genomgått företagsrekonstruktion; (iii) varit föremål för 
anklagelser eller sanktioner av myndigheter eller organisation som 
företräder en viss yrkesgrupp och som är offentligrättsligt reglerad; 
eller (iv) ålagt näringsförbud. 
 

Det finns inga avtal som övriga ledande befattningshavare 
(förutom styrelsen och ledande befattningshavare) har slutit med 
iApotek om förmåner efter det att uppdraget avslutats. 
 
Ingen av Bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör, 
har ingått avtal med någon innebärande en begränsning för 
befattningshavaren att överlåta värdepapper i iApotek, utöver de 
lock-up avtal som beskrivs i detta memorandum. 
 
Det finns inga familjeband mellan styrelseledamöter och/eller 
ledande befattningshavare i iApotek. 
 
Styrelseledamöter och befattningshavare kan nås via den adress 
och det telefonnummer som angivits för Bolaget. 
 
Ingen av iApoteks styrelseledamöter eller ledande 
befattningshavare som innehar aktier i Bolaget har beslutat att 
begränsa sina möjligheter att avyttra aktier, avstå rösträtt eller på 
något annat sätt begränsat möjligheterna att fritt förfoga över egna 
aktier. 
 
Det föreligger inte, utöver vad som redovisats ovan om respektive 
VD-avtal, några avtal om förmåner efter det att uppdraget eller 
anställningen har avslutats. Inga omständigheter finns som skulle 
innebära att det föreligger någon potentiell intressekonflikt för 
befattningshavarna i förhållande till uppdraget i iApotek. 
 

Bolaget ingår inte i någon koncern. Bolaget har, per 2017-03-31, en 
medarbetare. Det har inte skett några betydande förändringar i 
antalet anställda sedan Bolagets bildande.



 

På årsstämman den 12 januari 2017 beslutades det enligt 
styrelsens förslag att ersättning om ett halvt prisbasbelopp per 
styrelseledamot och ett helt prisbasbelopp till ordförande skall 
betalas ut för verksamhetsåret 2017. För verksamhetsåret 2016 
erhöll envar i styrelsen ett halvt prisbasbelopp. Det är inte beslutat 
om några förmåner efter avslutat uppdrag, för envar 
styrelseledamot.  
 
Styrelseledamot Christian Kronegård arbetar aktivt vid sidan av VD 
utöver styrelsearbetet och erhåller en rörlig ersättning som kan 
uppgå till högst 52 500 kronor i bonus om fyra av fyra mål uppnås 
under verksamhetsåret 2017. 
 

Inga belopp har avsatts för framtida pensionsåtaganden för 
Bolagets anställda. Pensionsförmåner kan dock utgå som del i en 
enskild anställningsuppgörelse; då i form av inbetalning till 
pensionsförsäkring, vilken kostnad belastar årets resultat det år 
som inbetalningen är hänförlig till. VD erhåller en fast ersättning om 
30 000 kronor per månad samt en rörlig ersättning som kan uppgå 
till högst 105 000 kronor i bonus om fyra av fyra mål uppnås under 
verksamhetsåret 2017. 
 

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

 
Styrelsens arbete följer styrelsens fastställda arbetsordning. 
Verkställande direktörens arbete regleras genom VD-instruktion. 
Såväl arbetsordning som VD-instruktion fastställs årligen av 
Bolagets styrelse. Inga avsättningar eller ersättningar betalas efter 
att uppdraget avslutats. Frågor som rör revisions- och 
ersättningsfrågor beslutas direkt av Bolagets styrelse. Bolaget är 
inte skyldigt att följa svensk kod för bolagsstyrning och har heller 
inte frivilligt förpliktigat sig att följa denna. 
 

iApoteks externa redovisningsmaterial och investerarrelationer 
skall präglas av öppenhet, tillförlitlighet, tillgänglighet och 
snabbhet. Företagsledningen och varje styrelseledamot skall 
utifrån sina kunskaper och sin information bidra till informationens 
kvalitet, vilket även gäller anställda som arbetar med Bolagets 
ekonomiska information. Informationen skall vara lättförståelig för 
mottagaren och skall i övrigt möta de krav som marknadsplatsen 
kräver.  
 
 

Årsredovisningar lämnas till Bolagsverket i enlighet med svenska 
regler och förordningar. Observera att det inte är säkert att 
informationen i handlingarna ger någon indikation om iApoteks 
publicerade resultat i alla avseenden. iApotek lämnar även 
årsredovisningar, bokslutskommunikéer, kvartalsrapporter, 
pressmeddelanden och annan information på sin hemsida, 
www.iapotek.se och www.aktietorget.se. Årsredovisningar och 
annan information kan också beställas från Bolagets huvudkontor.  

  



 

Aktiekapitalet i iApotek uppgår till 566 700 kronor. Aktiekapitalet i 
iApotek ska uppgå till lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 
kronor fördelat på lägst 5 000 000 aktier och högst 20 000 000 
aktier. Samtliga aktier är emitterade och fullt betalda. 
 
iApoteks aktier är upprättade enligt svensk rätt och är 
denominerade i svenska kronor. Aktierna är kontoförda på person 
och är anslutna till Euroclear Sweden AB med adress: Euroclear 
Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Bolagets ISIN-kod är 
SE0009357429. Bolaget har ett aktieslag och aktierna har lika rätt 
till andel i bolagets tillgångar och vinster och har samma rätt till 
utdelning och överskott vid likvidation. Samtliga aktier berättigar till 
en (1) röst per aktie. Det finns inga inskränkningar i det fria 
överlåtandet av aktier, utöver de lock-up avtal som beskrivs på sid. 
19. Förändringar av aktieägarnas rättigheter förutsätter ändring av 
bolagsordningen i enlighet med gällande lagstiftning.  
 
 

 
Bolaget har inget innehav av egna aktier eller i andra bolag som 
kan ha betydelse för bedömningen av Bolagets ekonomiska 
situation. Bolagets aktie är ej underställd tvångsinlösen. Det har ej 
under de tolv senaste månaderna skett övertagandebud på 
Bolagets aktie. Det finns inga utgivna optioner eller konvertibler i 
Bolaget. iApoteks aktie är utställd på innehavare och Bolagets 
aktiebok hanteras elektroniskt av Euroclear Sweden. 
 

iApoteks bolagsordning är antagen 2016-10-21. Enligt 
bolagsordningen skall aktiekapitalet vara lägst 500 000 kronor och 
högst 2 000 000 kronor fördelat på lägst 5 000 000 aktier och 
högst 20 000 000 aktier. Aktiekapitalet i Bolaget uppgår vid 
upprättande av Memorandumet till 566 700 kronor, fördelat på 5 
667 000 aktier med ett kvotvärde om 0,01 kronor per aktie. 
Nedanstående tabell visar aktiekapitalets utveckling sedan 
Bolagets bildande (samtliga belopp i kronor).

 

 Tidpunkt Händelse Kurs Kvotvärde Ökning av antalet 
aktier 

Ökning av 
aktiekapital 

Totalt antal aktier Totalt 
aktiekapital 

2016 jan Bolagets bildande 1,00 1,00 50 000 50 000 50 000 50 000 
2016 juli Nyemission 2,00* 1,00 17 500 17 500 67 500 67 500 
2016 okt** Nyemission 1,00 1,00 432 500 432 500 500 000 500 000 
2016 okt Split (10:1) - 0,10 4 500 000 - 5 000 000 500 000 
2017 april*** Nyemission 3,00 0,10 667 000 66 700 5 667 000 566 700 
2017 juni**** Förevarande emission 3,30 0,10 1 000 000 100 000 6 667 000 666 700 

*2,00 SEK/aktie omräknat till dagens kvotvärde 
**Emissionen gjordes för att göra Bolaget publikt till befintliga aktieägare 
***Emissionen riktade sig mot ett fåtal utvalda investerare 
****Förutsatt att emissionen blir fulltecknad

Bolaget avser att följa följande regelverk i relevanta delar: 
• Aktiebolagslagen  
• Lagen om handel med finansiella instrument 
 

 
 
 
 
 

 
                          Ägarförteckning med största ägare 

Aktieägare per 2017-04-06 Antal aktier Andel (%) 

B18 Invest AB* 3 454 316 60,95 
AB Malfors Promotor** 333 000 5,88 
Blue Lemon Consulting AB*** 175 000  3,09 
Blue Bat Investments AB**** 145 500 2,57 
Övriga***** 1 559 184 27,51 
Totalt 5 667 000 100,00 

                          *Helägt dotterbolag i New Equity Venture-koncernen har meddelat styrelsen för Bolaget att de har för avsikt att teckna sig för minst 5 %. 
                          **Kontrolleras av Mikael Svenfelt m 
                          ***Kontrolleras av Mats Jämterud  
                          ****Kontrolleras av Peter Gans  
                          *****Övriga 343 stycken aktieägare  

 
                          Ägarförteckning efter nyemission vid fullteckning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 * Förutsatt att nyemissionen blir fulltecknad 
  

Aktieägare Antal aktier Andel (%) 

B18 Invest AB 3 454 316 51,81 
AB Malfors Promotor 333 000 4,99 
Blue Lemon Consulting AB 175 000  2,62 
Blue Bat Investments AB 145 500 2,18 
Övriga 1 559 184 23,40 
Förevarande emission* 1 000 000 15,00 
Totalt 6 667 000 100,00 



 

Likviden som togs in i den riktade emissionen under mars/april 
månad ska primärt användas till marknadsföring av iApotek.se. 
Övriga kostnader avser främst lokalhyra, personalkostnader och 
fraktkostnader. En mindre del kommer vara IT-relaterade 
kostnader i form av support och standardiserade uppdateringar. 
Övriga kostnader beräknas att uppgå till cirka 3 000 000 SEK under 
en 12 månadsperiod. I och med förestående spridningsemission 
om cirka 3 000 000 SEK kommer Bolaget vara välfinansierat för 
kommande 12 månader. 
 

Bolagets största ägare, B18 Invest AB, har ingått ett lock-up avtal 
att inte avyttra 90 % av sitt innehav de första 12 månaderna från 
beräknad första handelsdag, som planeras att bli 28 juni 2017. 
Styrelsen känner i övrigt inte till några avtal mellan aktieägare som 
skulle kunna påverka den rådande kontrollen över Bolaget. 
 

 

Vid full teckning i förevarande nyemission ökar antalet aktier i 
iApotek med 1 000 000 aktier vilket motsvarar en ökning med cirka 
17,6 procent. Detta innebär en utspädning om cirka 15,0 
procentenheter i kapital och röster för befintliga ägare, varvid med 
utspädning avses antalet nyemitterade aktier i förhållande till det 
totala antalet aktier efter att nyemissionen registrerats.  
 
 
 
 
 
 
 

Alla aktier har lika rätt till utdelning. De nya aktierna medför rätt till 
utdelning från och med verksamhetsåret 2017. Den som på 
fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken skall anses 
behörig att mottaga utdelning och vid fondemission ny aktie som 
tillkommer aktieägare, samt att utöva aktieägarens företrädesrätt 
att deltaga i emission.  
 
I det fall någon aktieägare inte kan nås genom Euroclear Sweden 
kvarstår dennes fordran på utdelningsbeloppet och begränsas 
endast genom regler om preskription. Vid preskription tillfaller 
utdelningsbeloppet Bolaget.  
 
Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda 
förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning 
sker via Euroclear Sweden på samma sätt som för aktieägare 
bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är skatterättsligt 
hemmahörande i Sverige utgår dock normal svensk kupongskatt. 
Styrelsen har inte för avsikt att föreslå utdelning till sina aktieägare 
de närmaste åren, någon fastslagen utdelningspolicy finns inte för 
närvarande.  
 

iApoteks registrerade sin Legal Entity Identifier (LEI)-kod per 2017-
03-20 till 549300GKSLU180TOE796. 
 

Bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden AB. Aktieägare 
erhåller inga fysiska aktiebrev. Samtliga transaktioner med 
Bolagets aktier sker på elektronisk väg genom banker och 
värdepappersförvaltare. Nyemitterade aktier registreras på person 
i elektroniskt format. 

 

 
 



 

I följande avsnitt presenteras finansiell information i sammandrag för iApotek. Uppgifterna avser bolaget iApotek Int AB med 
org. nr. 559048-9638 för perioden 2016-01-01 – 2016-12-31 och är reviderade av Bolagets revisor utan anmärkningar och 
perioden 2017-01-01 – 2017-03-31 som inte är reviderade av Bolagets revisor. Fullständig historisk finansiell information, 
inklusive noter samt revisionsberättelse införlivas genom hänvisning till Bolagets hemsida. För ytterligare information, se även 
”Kommentarer till den finansiella utvecklingen”. 

 

   

(SEK) 
 
Rörelsens intäkter 

2017-01-01 
2017-03-31 

2016-01-28 
2016-03-31 

2016-01-28 
2016-12-31 

Nettoomsättning 3 205 0 3 720 
 3 205 0 3 720 

Rörelsens kostnader    
Råvaror och förnödenheter -7 898 0 -12 585 
Personalkostnader -44 835 -3 358 -35 372 
Övriga externa kostnader  -373 245 0 -370 534 
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 

 
0 

 
0 

 
-12 500 

 -425 978 -3 358 -430 991 
Rörelseresultat -422 773 -3 358 -427 271 

Resultat från finansiella investeringar    
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 3 
Räntekostnader och liknande resultatposter 0 0 0 

 0 0 3 
Resultat efter finansiella poster -422 773 -3 358 -427 268 

Skatt på periodens resultat 0 0 0 
Periodens resultat -422 773 -3 358 -427 268 

  

 
(SEK) 

 
 

2017-03-31 

 
 

2016-03-31 

 
 

2016-12-31 

TILLGÅNGAR 
Immateriella anläggningstillgångar 

   

Varumärken 125 000 0 125 000 

Summa anläggningstillgångar 125 000 0 125 000 

    

Omsättningstillgångar    

Fordringar    

Övriga fordringar 49 765 0 22 347 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 000 0 20 000 

Kassa och bank 4 879 302 46 642 3 573 154 

Summa omsättningstillgångar 4 949 067 46 642 3 615 501 

    
SUMMA TILLGÅNGAR 5 061 567 46 642 3 728 001 

    
EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget kapital    

Aktiekapital 500 000 50 000 500 000 

Balanserat resultat 4 654 232 0 3 482 500 

Periodens resultat -422 773 -3 358 -427 268 
Summa eget kapital 4 731 459 46 642 3 555 232 

 
Kortfristiga skulder 

   

Leverantörsskulder 115 271 0 4 993 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 214 837 0 167 776 
 330 108 0 172 768 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 061 567 46 642 3 728 001 



 

* 
Den löpande verksamheten 2017-01-01- 

2017-03-31 

2016-01-28- 

2016-03-31 

2016-01-28- 

2016-12-31 

Resultat efter finansnetto -422 773 -3 358 -266 920 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet    

Avskrivningar och nedskrivningar 0 0 12 500 

 -422 773 -3 358 -254 420 

    

Betald inkomstskatt 0 0 0 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -422 773 -3 358 -254 420 

    

Förändringar i rörelsekapital    

     Förändring av fordringar -27 418 0 -42 347 

     Förändring av kortfristiga skulder 157 339 0 12 421 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -292 852 -3 358 -284 346 

    

INVESTERINGSVERKSAMHETEN    

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 0 0 -125 000 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 -125 000 

    

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN    

Nyemission 0 0 3 932 500 

Nyemission under registrering 1 599 000 0 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 599 000 0 3 932 500 

    

Periodens kassaflöde 1 306 148 -3 358 3 523 154 

Likvida medel vid årets början 3 573 154 50 000 50 000 

Likvida medel vid årets slut 4 879 302 46 642 3 573 154 

* Kassaflödesanalysen är ej reviderad av Bolagets revisor 

 
 
 

(SEK)  Aktie- 
kapital 

Reservfond Balanserat 
resultat 

Periodens 
resultat 

Totalt 

Ingående balans 2016-01-28      

Bolagets bildande, jan 2016 50 000 0 0 0 50 000 

Nyemission 450 000 0 3 482 500 0 3 932 500 

Periodens resultat 0 0 0 -427 268 -427 269 

Utgående balans 2016-12-31 500 000 0 3 482 500 -427 268 3 555 232 
      
Omföring resultat föregående år 0 0 -427 268 427 268 0 
Aktiekapital under registrering 0 0 1 599 000 0 1 599 000 
Periodens resultat 0 0 0 -422 773 -422 773 
Utgående balans 2017-03-31 500 000 0 4 654 232 -422 773 4 731 459 

 



 

 
Den finansiella information som presenteras nedan är baserad på 
iApotek Int. AB:s räkenskaper för perioden 2016-01-28 – 2016-12-
31 och har reviderats av Bolagets revisor och perioden 2017-01-01 
– 2017-03-31 vars period inte har reviderats av Bolagets revisor. 
Bolaget bedrev ingen verksamhet för året 2015 och därför lämnas 
inga jämförelsesiffror för verksamhetsåret 2016.  
 

iApotek Int ABs finansiella rapporter upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens 
allmänna råd. Bolaget tillämpar årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och Koncernredovisning (K3). 
 

Rörelseintäkterna för iApotek för 2016-01-01 – 2016-12-31 uppgick 
till 3 720 kronor. För perioden 2017-01-01 – 2017-03-31 uppgick 
intäkterna till 3 205 kronor. 
 
Rörelsekostnader 
iApoteks rörelsekostnader uppgick för 2016 till 430 991 kronor 
vilket huvudsakligen består av styrelsearvode om 145 348 kronor. 
Under perioden 2017-01-01 – 2017-03-31 uppgick totala 
kostnaderna till 425 978 kronor som primärt tyngs av övriga externa 
kostnader om 373 245 kronor som huvudsakligen består utav 
kostnader till marknadsföring, konsulter och listningsprocessen. 
 
Rörelseresultat 
Rörelseresultatet uppgick till -427 271 kronor per 2016-12-31. Per 
2017-03-31 uppgick rörelseresultatet till -422 773 kronor. 
 

 

Anläggningstillgångar 
Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och 
eventuella nedskrivningar.  
 
Materiella anläggningstillgångar 
Bolaget har inga befintliga och/eller planerade materiella 
anläggningstillgångar eller leasade tillgångar av väsentlig 
betydelse.  
 
Immateriella anläggningstillgångar 
De immateriella anläggningstillgångarna uppgår till 112 500 kronor 
per 2017-03-31. Shave It.s IT-plattform förvärvades till Bolaget till 
ett självkostnadspris om 112 500 kronor. I köpeskillingen ingick 
även en liten del varulager.  
 
Omsättningstillgångar  
iApoteks omsättningstillgångar uppgick till  
3 615 501 kronor, varav 3 573 154 kronor utgörs av Bolagets kassa 
och bank. Per 2017-03-31 uppgick Bolagets omsättningstillgångar 
till 4 949 067 kronor varav 4 879 302 kronor utgörs av kassa och 
bank.  
 
Eget kapital 
Bolagets eget kapital uppgick 2016-12-31 till 3 555 232 kronor vilket 
består av aktiekapital om 500 000 kronor. Per 2017-03-31 uppgick 
Bolagets eget kapital till 4 731 459 kronor. 

 
Långfristiga skulder 
Bolaget har inga långfristiga skulder vid periodens utgång. 
 
Kortfristiga skulder 
Bolagets kortfristiga skulder uppgår per 2016-12-31 till 172 769 
kronor vilka utgörs av skulder till leverantörer om 4 993 kronor och 
upplupna kostnader och förutbetalda intäkter om 167 776 kronor. 
Per 2017-03-31  uppgår de kortfristiga skulderna till 330 108 kronor, 
varav 115 271 kronor utgörs av leverantörsskulder.  
 

 

Bolaget har sedan start finansierats genom riskkapital. Bolaget 
hade per 2017-04-06 drygt 5,0 MSEK i likvida tillgångar. Kassan har 
uppkommit genom genomförande av tre nyemissioner varav de 
två första utfördes i juli och oktober 2016 till kursen 2,00 kronor per 
aktie. Den tredje och senaste emissionen utfördes i mars 2017 till 
kursen 3,00 kronor per aktie. Styrelsen bedömer att Bolaget, med 
nuvarande verksamhet, har tillräckligt med rörelsekapital för den 
kommande tolvmånadersperioden för att fullgöra Bolagets 
betalningsförpliktelser varefter de förfaller till betalning. Styrelsen 
ser i dagsläget inget ytterligare kapitalbehov under de kommande 
tolv månaderna, då inga förvärv eller investeringar av betydelse är 
planerade. Om förvärvsmöjligheter eller andra tillväxtmöjligheter 
uppstår kan en kapitalanskaffning komma att genomföras. 
 

Styrelsens bedömning enligt ovan inkluderar 
marknadsföringskostnader om 3 MSEK för kommande tolv 
månader. Bolaget är vid upprättandet av memorandumet fullt 
kapitaliserat för tolv månader men genomför förestående emission 
om cirka 3 MSEK för att sprida ägandet enligt AktieTorgets 
spridningskrav och stärker därmed upp balansräkningen och 
Bolagets rörelsekapital ytterligare.  
 

 

iApotek Int AB har inte gjort några väsentliga finansiella 
investeringar. Det finns inga övriga planerade investeringar i 
framtiden. 
 

Nettoskuldsättning visar hur mycket nettoräntebärande skulder 
som finns i bolaget och visar bolagets räntekänslighet och 
finansiella risk. iApotek har inga räntebärande skulder, varför 
nettoskuldsättning inte redovisas i detta memorandum. 
 

  

Marknaden för försäljning av apoteksprodukter på Internet 
bedöms av Bolaget vara positivt. Det finns såvitt styrelsen känner 
till inga kända tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar 
eller andra krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas ha 
en väsentlig inverkan på Bolagets framtidsutsikter, åtminstone inte 
under det innevarande räkenskapsåret. 
 

  

Bolaget äger ingen fast egendom, Bolaget bedriver sin verksamhet 
i hyrd lokal. 



 

  



 

 

iApotek Int. AB är ett publikt aktiebolag med säte i Stockholm. 
Bolaget regleras av aktiebolagslagen (2005:551) och dess 
organisationsnummer är 559048-9638. Bestämmelserna i 
bolagsordningen är ej mer långtgående än aktiebolagslagen vad 
gäller förändring av aktieägarnas rättigheter. 
 

Bolaget är inte, eller har inte varit part i några rättsliga förfaranden 
eller skiljeförfaranden (inklusive ännu icke avgjorda ärenden eller 
sådana som Bolaget är medvetet om kan uppkomma) under de 
senaste tolv månaderna som nyligen har haft eller kunnat få 
betydande effekter på iApoteks finansiella ställning eller 
lönsamhet. 
 

  
Vid memorandumets upprättande finns det såvitt styrelsen känner 
till inga kända intressekonflikter i eller omkring Bolaget. 
 

Bolaget har vid memorandumets upprättande ett väsentligt avtal 
med en leverantör som är en av de två ledande leverantörerna i 
Sverige som levererar tjänster (bl.a. distribution av produkter) till 
apotek i Sverige. Avtalet löper över tolv månader med 
uppsägningstid sex månader före varje gång avtalstiden utgår.  
 
Bolaget använder sig utav två leverantör i dagsläget. Bolaget för 
dialog med flertalet leverantörer för att bredda utbud och minska 
beroendet. I övrigt så har Bolaget i nuläget inga väsentliga avtal.   
 

Det finns inga avtal eller transaktioner med närstående vid 
memorandumets upprättande.  
 

Såvitt Bolagets styrelse känner till existerar inga aktieägaravtal 
eller motsvarande avtal mellan aktieägare i iApotek i syfte att 
skapa ett gemensamt inflytande över Bolaget. 
 

 

 

 

  

iApotek har enligt vad iApoteks styrelse anser ett fullgott 
försäkringsskydd. Vid upprättandet av memorandumet anser 
styrelsen att försäkringsskyddet är tillräckligt och vid en framtida 
expandering kan försäkringsvillkoren behöva ändras för att matcha 
en eventuell större organisation. 
 

Det har inte skett några väsentliga förändringar i Bolagets 
finansiella situation, utöver den riktade emissionen som gjordes i 
mars/april 2017 som inbringade Bolaget 2 MSEK. 
 

Det finns inga lån eller ansvarsförbindelser som Bolaget har 
tecknat vid memorandumets upprättande. 
 

Bolaget har inga immateriella rättigheter vid memorandumets 
upprättandet.  
 
Bolaget har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva handel med 
vissa receptfria läkemedel och nikotinläkemedel 
 

iApotek använder Capval Corp AB, med organisationsnummer 
559084–5821, som projektledare för noteringen. Capval har bistått 
ledningen för iApotek med tjänster rörande upprättande av 
memorandum, upprättande av marknadsföringsplan och stöd vid 
frågor rörande bolagsformalia i samband med noteringen. Capval 
har inget ägarintresse i iApotek Int AB. 
 

  
På årsstämman 12 januari 2017 fick styrelsen ett bemyndigande att 
vid ett eller flera tillfällen, under perioden fram till nästa 
årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier upp till vad som 
begränsas av bolagsordningen. Betalning ska ske kontant, genom 
kvittning eller genom apportegendom. 
 

  
Det har ej förekommit något uppköpserbjudande avseende 
Bolagets aktier under innevarande verksamhetsår eller 
föregående år. 
  



 

INLEDNING 
Följande sammanfattning av skattekonsekvenser för investerare, 
som är eller blir aktieägare i iApotek är baserad på aktuell 
lagstiftning och är endast avsedd som allmän information. Den 
skattemässiga behandlingen av varje enskild aktieägare beror 
delvis på dennes egen situation. Särskilda skattekonsekvenser, 
som ej finns beskrivna i det följande, kan bli aktuella för vissa 
kategorier av skattskyldiga, inklusive personer ej bosatta i Sverige. 
Framställningen omfattar bland annat inte de fall där aktie innehas 
som omsättningstillgång eller innehas av handelsbolag. 
 
UTDELNING 
Mottagen utdelning är i sin helhet skattepliktig för fysiska personer 
och dödsbon. Beskattning sker i inkomstslaget kapital. 
Skattesatsen är för närvarande 30 procent. 
 
För juridiska personers innehav av så kallade 
kapitalplaceringsaktier gäller att hela utdelningen utgör 
skattepliktig inkomst av näringsverksamhet. Skattesatsen är för 
närvarande 22 procent. 
 
För svenska aktiebolag och ekonomiska föreningar föreligger 
skattefri utdelning på så kallade näringsbetingade aktier. Noterade 
andelar anses näringsbetingade under förutsättning att 
andelsinnehavet motsvarar minst 10 procent av rösterna eller att 
innehavet betingas av rörelsen. Skattefrihet för utdelning på 
noterade aktier förutsätter att aktierna inte avyttras inom ett år från 
det att aktierna blev näringsbetingade för innehavaren. Kravet på 
innehavstid måste inte vara uppfyllt vid utdelningstillfället. 
 
FÖRSÄLJNING AV AKTIEN  
GENOMSNITTSMETODEN  
Vid avyttring av aktier i iApotek skall genomsnittsmetoden 
användas oavsett om säljaren är en fysisk eller en juridisk person. 
Enligt denna metod skall anskaffningsvärdet för en aktie utgöras 
av den genomsnittliga anskaffningskostnaden för aktier av samma 
slag och sort beräknat på grundval av faktiska 
anskaffningskostnader och hänsyn taget till inträffade förändringar 
(såsom split eller fondemission) avseende innehavet. Ett alternativ 
till genomsnittsmetoden kan ifråga om marknadsnoterade aktier 
den så kallade schablonregeln användas. Denna regel innebär att 
omkostnadsbeloppet får beräknas till 20 procent av 
försäljningspriset efter avdrag. 
 
PRIVATPERSONER  
Vid försäljning av aktier beskattas fysiska personer och dödsbon 
för kapitalvinsten i inkomstslaget kapital. Skatten är inte fullt ut 
avdragsgill, enligt ovan är den avdragsgill med 70 procent mot 
andra kapitalinkomster. Om det uppkommer ett underskott i 
inkomstslaget kapital, medges reduktion av skatten på inkomst av 
tjänst och näringsverksamhet samt fastighetsskatt med 30 procent 
för underskott som uppgår till högst 100 000 kronor och med 21 
procent för underskott därutöver. Underskott kan inte sparas till 
senare beskattningsår. 
 
JURIDISKA PERSONER 
Juridiska personer förutom dödsbon beskattas för kapitalvinster i 
inkomstslaget näringsverksamhet, för närvarande till skattesatsen 
22 procent. Vinsten beräknas dock enligt vanliga regler. 
Kapitalförluster på aktier, som innehas som kapitalplacering, får 
endast kvittas mot kapitalvinster på aktier och aktierelaterade 
instrument. Om vissa villkor är uppfyllda kan förlust även kvittas 
mot kapitalvinster på aktier och aktierelaterade instrument som 
uppkommit i bolag inom samma Koncern, under förutsättning att 
Koncernbidragsrätt föreligger. En inte utnyttjad förlust får utnyttjas 

mot kapitalvinst på aktier eller aktierelaterade instrument utan 
begränsning framåt i tiden. 
 
För näringsbetingat innehav av noterade aktier gäller för 
närvarande att ingen avdragsrätt föreligger för förluster samtidigt 
som vinster ej är skattepliktiga under förutsättning att aktierna inte 
avyttras inom ett år från det att andelarna blivit näringsbetingade 
hos innehavaren. 
 
FÅMANSAKTIEBOLAG 
För fåmansaktiebolag gäller särskilda regler. Dessa berör dock 
endast sådana aktieägare eller närstående till denne, som är 
verksamma i Bolaget i betydande omfattning. Beskrivningen av 
memorandumet avser endast fall där ägaren är passiv, och dessa 
särskilda regler behandlas därför inte närmare här. 
 
ARVS- OCH GÅVOSKATT 
Arvs- och gåvobeskattningen är sedan 17 december 2004 slopad, 
varpå ingen arvs- eller gåvobeskattning utgår vid förvärv av aktier 
genom arv eller gåva. 
 
INVESTERINGSSPARKONTO 
För fysiska personer som innehar aktierna i Investeringssparkonto 
utgår ingen reavinstskatt vid försäljning av aktierna. Det föreligger 
inte heller någon avdragsrätt vid förlust vid eventuell försäljning av 
aktierna. För eventuell utdelning på aktierna erläggs ingen 
källskatt. All beskattning sker via en avkastningsskatt som baseras 
på kapitalbasen för kontot, oavsett om det gjorts vinst eller förlust 
på kontot. Avkastningsskatten är ca 0,50 procent, och betalas varje 
år. 
 
KUPONGSKATT 
För aktieägare bosatta i utlandet, som erhåller utdelning från 
Sverige, innehålls normalt kupongskatt. Skattesatsen är för 
närvarande 30 procent, som i allmänhet reduceras genom 
tillämpligt dubbelbeskattningsavtal. För utländskt bolag som 
innehaft näringsbetingad aktie i minst ett år kan dock utdelningen 
vara skattefri om skattefrihet hade förelegat om det utländska 
Bolaget hade varit ett svenskt företag. I Sverige är det normalt 
Euroclear, som svarar för att kupongskatt innehålls. I de fall aktier 
är förvaltarregistrerade, svarar förvaltaren för 
kupongskatteavdraget. 
 
INVESTERARAVDRAG 
Den 1 december 2013 infördes ett nytt så kallat investeraravdrag. 
Det innebär att fysiska personer som förvärvar andelar i ett företag 
av mindre storlek i samband med företagets bildande eller vid en 
nyemission kan få göra avdrag för hälften av betalningen för 
andelar i inkomstslaget kapital. Avdrag ges med högst 650 000,00 
kronor per person och år, vilket motsvarar förvärv av andelar för 1,3 
Mkr. Investerarnas sammanlagda betalning för andelar i ett och 
samma företag får uppgå till högst 20 Mkr per år. Ett företag är av 
mindre storlek om:  
 
• Medelantalet anställda och delägare som under betalningsåret 
har arbetat i företaget är lägre än 50 och  
• Företagets nettoomsättning under betalningsåret, eller 
balansomslutning för samma år, uppgår till högst 80 Mkr. 
 
Styrelsen bedömer att tecknare i nyemissionen kan se över 
möjligheten utnyttja investeraravdraget, dock med reservation för 
att Bolaget inte uppfyller samtliga kriterier. Det finns dessutom 
ytterligare krav än de ovan nämnda som måste vara uppfyllda, 
varför Styrelsen hänvisar till Skatteverkets hemsida där mer 
information om detta avdrag finns, se www.skatteverket.se under 
Skatter. 



 

 
Organisationsnummer: 559048-9638 

 
§ 1 Firma 

Bolagets firma är iApotek Int AB 
Bolaget är publikt 

 
 

§ 2 Styrelsens säte 
Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholm län 

 
 

§ 3 Verksamhet 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva, export, import samt handel via internet med ett brett sortiment av apoteksvaror, 
egenvårdsprodukter (OTC-läkemedel), skönhetsartiklar, hemelektroniska produkter, böcker och andra mediavaror, beklädnadsvaror, 

heminredningsvaror, sport- och fritidsartiklar, hem- och trädgårdsartiklar, leksaker och barnkläder, kosttillskott och hälsokost, tillhandahålla 
tjänster inom digital media, bedriva marknadsföring. Vidare skall överlikviditet användas till att förvärva, förvalta, förädla, äga och avyttra fast 

egendom och värdepapper samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Verksamhet kan bedrivas i Sverige och utomlands. 
 
 

§ 4 Aktiekapital 
Bolagets aktiekapital ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. 

 
 

§ 5 Antal aktier 
Antalet aktier ska vara lägst 5 000 000 aktier och högst 20 000 000 aktier. 

 
 

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

Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 
 
 

§ 7 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor, 

med eller utan revisorssuppleanter. 
 
 

§ 8 Kallelse 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets 

webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett. Den som inte är 
aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma. 

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen 
(2005:551). För att erhålla rätten att deltaga på bolagsstämma krävs föranmälan enligt de instruktioner som föreligger vid kallning. 

 
 

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

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling: 
1. Val av ordförande vid stämman 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd 
3. Val av en eller två justeringsmän 

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
5. Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelsen 

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 
7. Beslut 

a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor 
10. Val av styrelse med eventuella suppleanter samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleanter 

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

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

Avstämningsförbehållet skall gälla fr.o.m den 5 november 2016 eller närmast från det datum som det är registrerat hos Bolagsverket. 
 
 

§ 11 Räkenskapsår 
Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december. 

_______________ 
Denna bolagsordning antogs vid extra stämma 2016-10-21 
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