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Mobyson och StjärnaFyrkant går samman 
– Skapar en ledande operatörsoberoende tjänsteleverantör inom mobil och fast telefoni riktad till 

företagsmarknaden. 

Styrelsen för Mobyson AB (publ) (”Mobyson”) och ägarna av StjärnaFyrkant Nordic AB 

(”StjärnaFyrkant”) har träffat avtal om att gå samman och bilda en ledande operatörsoberoende 

aktör inom telefonitjänster. Samgåendet sker genom att Mobyson förvärvar StjärnaFyrkant med 

nyemitterade aktier genom en apportemission. Sammanslagningen bedöms ge betydande 

synergier både på intäkts- och kostnadssidan, vilket väntas ge en positiv effekt på 

rörelseresultatet före avskrivningar och omstruktureringskostnader med 6,6 MSEK under 2011.  

Den nya koncernen blir en ledande operatörsoberoende leverantör av telefonitjänster. Mobysons 

plattform Mobile Management Systems™ (ett administrativt stödsystem för att effektivisera 

kundernas mobilhantering) tillsammans med StjärnaFyrkants eftermarknadstjänster och erbjudande 

”kommunikation som tjänst” (telefon, växelanknytning, service och support till en fast 

månadsavgift), ger viktiga konkurrensfördelar för den nya koncernen. Ytterligare en 

konkurrensfördel är att Mobyson nu får tillgång till en serviceverkstad för mobiltelefoner i egen regi 

vilket skapar kortare servicetider och ökad säkerhet för kunderna.  

- Den nya koncernen blir en stark aktör med goda möjligheter att utvecklas vidare. Affären är 

ett viktigt steg i vår fortsatta expansion. Genom StjärnaFyrkants servicetjänster och 

Mobysons Mobile Management Systems™ skapas en bra bas för stabila och återkommande 

intäkter, säger Jonas Arnström, vd för StjärnaFyrkant. 

Företagen bedömer att det finns betydande synergier, både genom effektivisering, men framför allt 

genom att kombinera bolagens respektive tjänsteerbjudanden och samlade kompetenser. 

Synergierna väntas få full effekt senast under år 2012.  

- Så snart de formella besluten är fattade på bolagsstämman gäller det att den nya koncernen 

snabbt får den interna strukturen på plats och kan börja agera på marknaden med den kraft 

som samgåendet ger. Trots att bolagen har verkat inom samma bransch är överlappningarna 

på kundsidan få. Mobysons kundbas bestående av stora och medelstora företagskunder 

kompletteras nu med StjärnaFyrkants i huvudsak mindre- och medelstora företagskunder, 

säger Rune Rinnan, ordförande i Mobyson AB.  

Jonas Arnström blir ny vd och koncernchef för den nya koncernen. Berndt Karlsson, vd för Mobyson 

slutar i samband med sammanslagningen vid årsskiftet samtidigt som Jonas Arnström tillträder.  

- När jag började på Mobyson vid årsskiftet var uppdraget att genomföra kraftfulla 

besparingsåtgärder och förbereda företaget för en strukturaffär. Totalt har vi minskat 

kostnaderna på årsbasis med cirka 28 MSEK. I samband med sammanslagningen ser jag 



därför mitt uppdrag som utfört och har stort förtroende för att Jonas Arnström kommer att 

fortsätta utveckla den nya koncernen till ett ännu större bolag med god lönsamhet, säger 

Berndt Karlsson, vd för Mobyson.   

Investmentbolaget RPE Holding AB, som idag är största ägare i StjärnaFyrkant, kommer att bli den 

största enskilda ägaren i den nya koncernen.  

- Vi ser att marknaden för service och säkerhetsfrågor av så kallade smartphones är nästa 

stora tillväxtområde för den nya koncernen. Majoriteten av de telefoner som säljs idag är 

smartphones och vi har märkt ett ökat intresse från våra kunder kring att installera 

antivirusprogram och andra skydd i samband vid nyleverans eller när telefonen är på service. 

Genom samlad erfarenhet och inarbetade rutiner kommer den nya koncernen kunna 

administrera kundens hela telefoniaffär och är väl rustade att möta efterfrågan när nu 

marknaden tar fart, säger Olle Nordberg, vd och grundare av RPE. 

 

Samgåendet sker genom att Mobyson förvärvar samtliga aktier i StjärnaFyrkant. Köpeskillingen 

utgörs av 250 760 153 nyemitterade B-aktier i Mobyson genom en apportemission. Baserat på sista 

betalkurs i Mobyson den 10 november 2010 motsvarar detta cirka 30,1 MSEK. När förvärvet är 

genomfört kommer säljarna av StjärnaFyrkant att gemensamt inneha motsvarande 40 procent av 

aktierna i den nya koncernen. Förvärvet och apportemissionen är villkorade av att en extra 

bolagsstämma i Mobyson godkänner styrelsens beslut. 

Till bolagsstämman föreslås nyval av Olle Nordberg, Olof Joos och Mathias Wiesel till styrelsen. I 

samband med bolagsstämman kommer Anders Rantén, Johnny Svedberg och Jan Gunnar Næss att 

träda ur styrelsen i Mobyson. Efter bolagsstämman kommer styrelsen i den nya koncernen att bestå 

av Rune Rinnan (ordförande), Olle Nordberg (vice ordförande), Tor Øystein Repstad, Kjell 

Westerback, Olof Joos och Mathias Wiesel.  

Finansiell information för den nya koncernen 

En preliminär uppskattning visar att den nya koncernen, för niomånadersperioden, januari-

september 2010, skulle ha haft intäkter på 149,9 MSEK och ett rörelseresultat före avskrivningar på  

-5,5 MSEK utan hänsyn tagen till intäkts- och kostnadssynergier.  

Synergierna bedöms under 2011 ge en positiv effekt på rörelseresultatet före avskrivningar och 

omstruktureringskostnader med 6,6 MSEK.  

Preliminär tidsplan 

Extra bolagsstämma i Mobyson för godkännande av styrelsens beslut kommer att hållas den 13 

december 2010. Kallelse skickas separat och fullständiga handlingar kommer att finnas tillgängliga 

hos Mobyson senast två veckor före bolagsstämman. 

Prospekt med anledning av ansökan om upptagande till handel med de nyemitterade aktierna i 

Mobyson beräknas offentliggöras omkring den 22 december 2010, förutsatt att stämman den 13 

december 2010 godkänner styrelsens beslut. 

 



Mobysons rådgivare i anledning av samgåendet har varit DLA Nordic och Erik Penser Bankaktiebolag. 

StjärnaFyrkants rådgivare har varit Hamilton Advokatbyrå. 

 

För mer information, besök gärna bolagens hemsidor, www.mobyson.se respektive, 

www.stjarnafyrkant.se 

 

Ytterligare information lämnas av: 

Jonas Arnström vd StjärnaFyrkant +46  60 16 64 02 

Berndt Karlsson, vd Mobyson +46  8 556 965 02 

Rune Rinnan, ordförande Mobyson +47 90 05 60 28 

Olle Nordberg, ordförande StjärnaFyrkant +46 708 62 88 00 

Mobyson i korthet  
Mobyson erbjuder lösningar för att underlätta företags administration av mobiltelefoner och är en 

oberoende leverantör av dessa tjänster. Målgruppen är stora och medelstora företag. Tjänsterna 

som erbjuds kan delas in i inköp, administration, support och service vilka hjälper kunden med att 

följa sin policy för mobiltelefoner, att kontrollera kostnader och att ge kunden underlag för att kunna 

ta välgrundade beslut. Mobile Management Systems™ (MMS) är Mobysons främsta 

tjänsteerbjudande och är ett administrativt stödsystem för ett effektivisera kundernas 

mobilhantering. MMS kan spara upp till 60 procent (Inspectum AB) av företagens administrativa 

kostnader för hantering av inköp, service, support och administration av mobiler, tillbehör och 

abonnemang. Mobyson är ett publikt aktiebolag noterat på OMX Stockholmsbörsens Small Cap-lista 

sedan år 2000, kortnamnet är MOBY.  Företaget har cirka 28 medarbetare i Sverige och Finland. 

Exempel på kunder är Stockholms läns landsting, SEB, Tetra Pak och Nordea. Intäkterna från hela 

verksamheten uppgick till 153 MSEK under 2009. 

StjärnaFyrkant i korthet 
StjärnaFyrkant är en operatörsoberoende kedja inom telefonitjänster mot företag. I 

produktportföljen ingår produkter och tjänster baserat på fast- och mobiltelefoni. StjärnaFyrkant 

bildades 1996 och har idag företagscenter på 11 orter i norra och mellersta Sverige. Huvudkontoret 

med kundcenter, call-center, butik och serviceverkstad finns i Sundsvall. StjärnaFyrkant ingår sedan 

2005 i RPE, ett privatägt riskkapitalbolag med fokus på handel och tjänster. 2007 vann 

StjärnaFyrkant Guldmobilen för bästa butikskedja samt blev bäst i test i tidningen Mobils tester av 

mobiltelefonbutiker i Sverige.   

http://www.mobyson.se/
http://www.stjarnafyrkant.se/

