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Asset Management



Väsentlig information och definitioner
Med ”Stockwik Förvaltning” eller ”Emittenten” avses det noterade Stockwik Förvaltning AB (publ) med org. nr 556294-7845, med 
”Stockwik”, ”Bolaget” eller ”Koncernen” avses Stockwik Förvaltning inklusive portföljbolag, med ”Consensus” avses Consensus Asset 
Management AB (publ) med org. nr. 556474-6518 och med ”Aqurat Fondkommission” avses Aqurat Fondkommission AB med org. 
nr. 556736-0515. I bolagsordningen och i avsnittet ”Villkor för Konvertibelt Lån KV1 2015/18 i Stockwik Förvaltning AB (publ), ISIN 
SE0006509865, om maximalt 12 620 756,60 SEK” avses med ”Bolaget” det noterade Stockwik Förvaltning.

Med anledning av beslutet på extra bolagsstämma i Stockwik Förvaltning 15 december 2014 om dels en nyemission av konvertibler 
(”Konvertibler”) med företrädesrätt för Stockwik Förvaltnings aktieägare (”Företrädesmissionen”), dels en emission av Konvertibler med 
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt under förutsättning av och i den utsträckning Företrädesemissionen övertecknas (”Riktade 
Emissionen”) har detta prospekt (”Prospektet”) upprättats. Med ”Erbjudandet” avses erbjudandet om teckning av Konvertibler enligt 
villkoren i Prospektet. Med “Euroclear” menas Euroclear Sweden AB med org. nr. 556112-8074. Med “Lån” eller ”Konvertibla Lån” 
avses Stockwik Förvaltnings konvertibla lån, enligt villkor i Prospektet. Stockwik Förvaltnings aktier handlas under kortnamnet STWK 
på Nasdaq Stockholm Small Cap. Stockwik Förvaltning avser ansöka om att de Konvertibler, som emitteras i Erbjudandet, upptas till 
handel på Nasdaq Stockholm Small Cap.

Prospektet har upprättats av Stockwik Förvaltnings styrelse med anledning av Erbjudandet i enlighet med bestämmelserna i lagen 
(1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om 
genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen 
i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 §§ i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, vilket inte innebär att 
Finansinspektionen garanterar att sakuppgifter i Prospektet är riktiga eller fullständiga.  

Erbjudandet riktar sig inte, direkt eller indirekt, till personer, aktieägare eller andra investerare, vars deltagande förutsätter ytterligare 
prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de, som följer av svensk rätt. Prospektet, anmälningssedel eller andra till Erbjudandet 
hänförliga handlingar får inte distribueras till eller inom land, däribland USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, Singapore, 
Hong Kong, Japan eller Schweiz, eller annat land, där distributionen eller Erbjudandet helt eller delvis förutsätter ytterligare prospekt, 
registrerings- eller andra åtgärder eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land. Inga teckningsrätter, BTU, konvertibler, 
aktier eller andra värdepapper utgivna av Stockwik Förvaltning har registrerats eller kommer att registreras enligt United States 
Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA, eller enligt tillämplig lag i Kanada, Australien, Nya 
Zeeland, Sydafrika, Singapore, Hong Kong, Japan eller Schweiz, eller i något annat land där Erbjudandet eller distribution av Prospektet 
strider mot tillämpliga lagar eller regler eller, helt eller delvis, förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än 
de krav, som följer av svensk rätt. Anmälan av förvärv av Konvertibler i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och 
lämnas utan avseende.

Information i Prospektet
Styrelsen för Stockwik Förvaltning är ansvarig för informationen i Prospektet. All information i Prospektet bör noga studeras, i synnerhet 
de specifika förhållanden, beskrivna i avsnittet ”Riskfaktorer”, där risker, sammanhängande med en investering i Konvertibler i Stockwik 
Förvaltning, beskrivs. Uttalanden och bedömningar av framtidsinriktad karaktär i Prospektet återspeglar styrelsens nuvarande 
uppfattning och bedömning om framtida händelser, marknadsförhållanden, verksamhet, resultat och finansiell utveckling, där 
faktiskt utfall är osäkert. Dessa uttalanden och bedömningar är väl genomarbetade. Inget i Prospektet skall ses som en garanti eller 
utfästelse, oavsett om framtid eller förfluten tid avses. Orden ”anser”, ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”skall”, ”förutser”, ”planerar”, 
”prognostiserar”, ”kan”, ”borde” och liknande uttryck anger att informationen avser framtidsinriktade uttalanden och bedömningar. 
Även om Bolaget anser att uttalanden och bedömningar om framtidsinriktad information, scenarier och målsättningar är rimliga 
och görs på grundval av förutsättningar, antaganden och förväntningar, som anses vederhäftiga, kan inga garantier lämnas att dessa 
uttalanden och bedömningar kommer att infrias på det sätt, som framställs i Prospektet. Då dessa framtidsinriktade uttalanden och 
bedömningar inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall avseende Koncernens framtida 
utveckling, resultat och framgång väsentligen skilja sig från vad, som uttalas i framtidsinriktad information. Andra faktorer som kan 
medföra att Stockwiks faktiska verksamhetsresultat eller prestationer avviker från innehållet i framtidsinriktade uttalanden innefattar, 
men är inte begränsade till, det som beskrivs i avsnittet "Riskfaktorer". Uppgifterna i Prospektet är aktuella och uppdaterade per dess 
datering. Bolaget gör inga utfästelser att offentligt uppdatera eller revidera framtidsinriktade uttalanden och bedömningar till följd av 
ny information eller av annan anledning, utöver vad som krävs enligt lag. 

Prospektet innehåller information om Stockwiks marknad och bransch, hämtad från ett flertal källor, bl.a. branschpublikationer, 
marknadsundersökningar från tredje part och allmänt tillgänglig information, t.ex. via Internet. Sådan information har återgivits exakt 
och såvitt Emittenten kan känna till och försäkra sig om genom jämförelse med annan information, som offentliggjorts av berörd 
tredje man, har inga uppgifter utelämnats på ett sätt, som skulle kunna göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. 
Bolaget har inte verifierat denna typ av information. Varken Stockwik Förvaltning eller dess styrelse kan därför garantera att denna 
information är fullständig eller korrekt eller att marknadsbedömningar kommer att infrias. Ingen tredje part vars information återges 
i Prospektet har, såvitt styrelsen i Stockwik Förvaltning känner till, väsentliga intressen i Stockwik Förvaltning. Bolagets interna 
marknadsundersökningar och bedömningar har ej verifierats av oberoende experter.

Consensus är finansiell rådgivare till Bolaget Erbjudandet, Aqurat Fondkommission emissionsinstitut och Advokatfirma DLA Nordic KB 
legal rådgivare. Då samtliga uppgifter i Prospektet härrör från Stockwik friskriver sig Consensus och Advokatfirma DLA Nordic KB från 
allt ansvar i förhållande till aktieägare i Stockwik Förvaltning och andra parter rörande direkta och indirekta konsekvenser till följd av 
investeringsbeslut eller andra beslut, som helt eller delvis grundas på uppgifterna i Prospektet.  

Prospektet finns tillgängligt på Stockwiks hemsida, www.stockwik.se, på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se, samt på Consensus 
hemsida, www.consensusam.se/stockwik, liksom på Aqurat Fondkommissions hemsida, www.aqurat.se.

Svensk materiell rätt är exklusivt tillämplig på Erbjudandet och detta Prospekt. Tvist rörande Erbjudandet, detta Prospekt och därmed 
sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol.

Information till investerare
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Erbjudandet i sammandrag 
Totalt emissionsbelopp:  12 620 756,60 SEK, varav 10 970 756,60 SEK avser Företrädesemissionen och 
    1 650 000 SEK avser den Riktade Emissionen, i båda fallen före emissionskostnader. 
Företrädesrätt:   Åtta (8) befintliga aktier på avstämningsdagen berättigar till teckning av fem (5) 
    Konvertibler, tillika Units, om nominellt 0,02 (2/100) SEK per Konvertibel. 
Teckningsrätter, tillika Uniträtter:  För varje på avstämningsdagen innehavd aktie erhålles en (1) teckningsrätt. Det krävs 
    åtta (8) teckningsrätter för teckning av fem (5) Konvertibler KV 1 2015/18.
Teckningskurs:   0,02 (2/100) SEK per Konvertibel.
Sista dag för handel i aktien inklusive
rätt att delta i Företrädesemissionen: 13 januari 2015.
Avstämningsdag för deltagande i  
Företrädesemissionen:   15 januari 2015.
Teckningstid:   20 januari – 3 februari 2015.
Handel i teckningsrätter:  20 – 30 januari 2015.
Handel i Betald Tecknad Unit (”BTU”): 20 januari 2015 till och med registrering av Erbjudandet hos Bolagsverket (beräknas ske
    under v. 9). 
Teckning med företrädesrätt:  Teckning sker under teckningstiden genom samtidig betalning. 
Teckning utan företrädesrätt:  Anmälan om önskemål om teckning skall ske på anmälningssedel under teckningstiden, 
    d.v.s. senast 3 februari 2015. Teckning utan företrädesrätt sker i poster om 300 000
    Konvertibler motsvarande 6 000 SEK.
Betalning för Konvertibler  
tecknade utan företrädesrätt:  Betalning skall ske i enlighet med utskickad avräkningsnota.
Övrigt:    ISIN-kod för aktien: SE0001159344
    ISIN-kod för Konvertibeln: SE0006509865
    ISIN-kod för teckningsrätten, tillika Uniträtt (UR): SE0006625943
    ISIN-kod för BTU: SE0006625950
    Aktiens kortnamn (Nasdaq): STWK
    Kortnamn för Konvertibeln i Euroclear: KV 1 
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Sammanfattning
Prospektsammanfattningar består av ”punkter”, som skall innehålla viss information. Dessa punkter är numrerade i 
avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller de punkter, som krävs i en sammanfattning för aktuellt värde-
papper och Emittent i ett prospekt. Eftersom vissa punkter inte är tillämpliga för alla typer av prospekt, kan det finnas 
luckor i numreringen av punkterna. Även om det krävs att en punkt inkluderas i sammanfattningen för den aktuella 
typen av prospekt och aktuellt värdepapper samt Emittent är det möjligt att relevant information beträffande sådan 
punkt saknas. I dessa fall innehåller sammanfattningen en kort beskrivning av informationskravet tillsammans med 
angivelsen ”Ej tillämplig”. 

AVSNITT A – INTRODUKTION OCH VARNINGAR
A.1      Varning   Följande sammanfattning skall ses som en introduktion till Prospektet och
    innehåller inte nödvändigtvis all information för ett investeringsbeslut, varför
     varje beslut att investera i Stockwik Förvaltning skall baseras på Prospektet
    i dess helhet. Den, som väcker talan vid domstol med anledning av Prospektet,
    kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Prospetet, 
    innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas
    de personer, som upprättat sammanfattningen, inklusive översättningar därav,
    men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med 
    övriga delar av Prospektet eller om den inte, tillsammans med andra delar av
    Prospektet, ger nyckelinformation till ledning för investerare, som överväger att 
    investera i värdepapper, enligt föreliggande Prospekt.

A.2      Finansiella mellanhänder          Ej tillämplig, då Erbjudandet inte omfattas av finansiella mellanhänder.  

AVSNITT B – EMITTENT
B.1      Firma    
B.2      Säte och bolagsform  

B.4b    Tendenser   
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Följande sammanfattning bör betraktas som en introduktion till Prospektet, 
varför varje beslut att investera i värdepapperen skall baseras på en 
bedömning av Prospektet i dess helhet från investerarens sida. Om yrkande 
avseende uppgifterna i Prospektet anförs vid domstol, kan den kärande, 
som är investerare, i enlighet med medlemsstaternas nationella lagstiftning 
bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Prospektet, innan 
de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de 
personer, som lagt fram sammanfattningen, inklusive översättningar därav, 
men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig 
med de andra delarna av Prospektet eller om den inte, tillsammans med andra 
delar av Prospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare när de 
överväger att investera i sådana värdepapper.

Bolagets firma är Stockwik Förvaltning AB (publ), org.nr. 556294-7845.
Stockwik Förvaltning är ett aktiebolag registrerat i Sverige med säte i Solna
kommun, Stockholms län, Sverige.
Stockwik bedömer att marknaden för markskötsel- och anläggningstjänster 
kommer att fortsätta växa, givet fortsatt god konjunktur i Sverige, vilket 
förväntas för 2015. Bolaget förväntar sig även en fortsatt positiv utveckling 
på den underliggande marknaden för Bolagets telekomverksamhet, då 
efterfrågan på snabbare mobila tjänster, säkrare informationslagring och 
administrativt enkla system ökar över tid och marknadsförutsättningarna 
för mobiltelefoner, mobiltelefoniabonnemang, mobiltelefontillbehör och 
mobiltelefonikringtjänster bedöms fortsatt positiva. Vidare är det Stockwiks 
bedömning att Bolagets tre portföljbolag kan ta marknadsandelar på de 
konkurrensutsatta marknader Bolaget verkar på till följd av Bolagets styrkor 
samt det faktum att de marknader Stockwik verkar på är fortsatt fragmenterade, 
vilket ger möjligheter till förvärv.
 Bolagets rörelseresultat (före avskr.) påverkas av tre huvudparametrar, 
BergFasts relativt övriga portföljbolags höga rörelsemarginal, välrationaliserade 
portföljbolag inom telekom samt förväntad tillväxt på portföljbolagens 
underliggande marknader. 
 Stockwik förväntas  - efter förvärvet av BergFast med höga rörelsemarginaler 
och de lönsamhetshöjande åtgärderna inom Comsystem Mobility och Stjärna 
Fyrkant Svenska under 2014 med full resultateffekt 2015 samt förväntad tillväxt 
på portföljbolagens underliggande marknader och potentiellt fortsatta förvärv - 
gå in i en ny fas med god tillväxt, goda kassaflöden och ett bra resultat samt 
med potential att höja dessa och kunna växa från en stabil bas och därmed 
bygga ytterligare värden. 
 Under 2014 och hittills under det innevarande räkenskapsåret fram till 
Erbjudandet har Bolaget inte observerat några övriga tendenser eller 
osäkerhetsfaktorer, som kan förväntas ha väsentlig inverkan på Bolagets 
verksamhet, omsättning, resultat och finansiella ställning.

  B.5     Koncern Stockwik består av de helägda dotterbolagen Comsystem Mobility AB, Stjärna 
Fyrkant Nordic AB (holdingbolag) och Stockwik Mark AB (holdingbolag). 
Stjärna Fyrkant Nordic äger 100 % av Stjärna Fyrkant Svenska AB. Stockwik 
Mark innehar 100 % i BergFast AB. Comsystem Mobility äger 100 % av Coport 
Com Systems AB (ej rörelsedrivande, under avveckling) och Mobyson Business 
Solutions AB (ej rörelsedrivande). 
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Ej tillämplig. Bolaget har ej upprättat någon resultatprognos.

Ej tillämplig. Bolaget har inga anmärkningar i revisionsberättelsen.
Stockwik förvärvade BergFast AB som ingår i Koncernen från och med den 1 
oktober 2014. 
Under perioden 30 september till 30 november 2014 minskade Stockwiks kassa 
och bank från 4,0 MSEK till 0,2 MSEK medan finansiella skulder ökade från 13,9 
MSEK till 35,0 MSEK, vilka förändringar stod att relatera till främst förvärvet 
av BergFast. Eget kapital minskade från 19,3 MSEK till 18,6 MSEK under 
samma period som en följd av ett negativt resultat efter skatt. Nettoskulden 
summerade till 34,8 MSEK den 30 november, att jämföra med 9,9 MSEK den 
30 september 2014. Sammantaget innebar dessa förändringar att Bolagets 
nettoskuldsättningsgrad ökade från 0,51 till 1,87 ggr.

Stockwik Förvaltning påverkas av de rörelsedrivande portföljbolagen i 
Koncernen, BergFast AB, Comsystem Mobility AB och Stjärna Fyrkant Svenska 
AB. Stockwik Förvaltning är moderbolag i Koncernen.

Stockwik omfattar tre helägda, rörelsedrivande portföljbolag – BergFast AB, 
Comsystem Mobility AB och Stjärna Fyrkant Svenska AB. BergFast bedriver 
skötsel av hög kvalitet av utemiljöer och ytor i större bostadsområden och kring 
kommersiella fastigheter med kompletterande anläggningsarbeten gentemot 
fastighetsbolag och kommuner i Sverige. Comsystem Mobility är en rikstäckande, 
operatörs- och terminaloberoende leverantör av tjänster och produkter inom 
mobiltelefoni till större företag och offentlig sektor i Sverige. Comsystem 
Mobility erbjuder i syfte att avlasta kundernas interna IT enkla, snabba, pålitliga 
och användarvänliga produkter och tjänster till konkurrenskraftiga priser. 
Erbjudandet möjliggör ökad effektivitet samt tids- och kostnadsbesparingar 
inom investeringar, implementering och drift av kunders mobiltelefonparker, 
mobiltelefonabonnemang samt övriga mobiltelefonikringtjänster. Stjärna 
Fyrkant Svenska är en av Sveriges största operatörs- och terminaloberoende 
aktörer. Stjärna Fyrkant Svenska bedriver försäljning i Sverige till mindre 
företag av mobiltelefoner, mobiltelefoniabonnemang, mobiltelefontillbehör 
och mobiltelefonikringtjänster via butiker enligt ett franchisingkoncept och 
rikstäckande via ett callcenter, vilket även erbjuder support-, service- och 
helpdesktjänster inom mobiltelefoni och IT.
 Omsättningen inom markskötsel- och anläggningstjänster på den svenska 
marknaden bedöms bero till stor del av den rådande konjunkturen. 
Konjunkturinstitutet prognosticerar en ökning i Sveriges BNP för 2014 och 
2015, vilket förväntas innebära en ökad efterfrågan på markskötsel- och 
anläggningstjänster. Telekomverksamheten i Bolaget styrs bl.a. av tillväxten för 
mobila abonnemang på samtals- och datatjänster, antalet sålda mobiltelefoner, 
churn (när en abonnent avbryter sitt abonnemang med sin operatör och 
därmed ofta byter till en annan operatör), komplexiteten i telefonisystemen 
och tillväxten av datatrafik i mobiltelefoninäten. Utvecklingen för dessa 
parametrar visar på en fortsatt tillväxt på den underliggande marknaden i 
Sverige för Stockwiks telekomverksamhet.

Per 2014-12-30 hade Stockwik Förvaltning 10 731 aktieägare. De tio största
aktieägarna hade per detta datum 60,2 % av kapital och röster. RIV 2 Retail 
Invest Vehicle 2 AB, den största aktieägaren, innehade 24,2 % av röster och 
kapital i Stockwik Förvaltning och Agder Energi Venture AS, den näst störste 
aktieägaren, 10,4 % av röster och kapital. Ingen aktieägare förutom de nio 
största har direkt eller indirekt ett ägande, överstigande 1 % av röster eller 
kapital, såvitt Stockwik Förvaltning vet.

Ej tillämplig, då Bolaget ej ansökt eller erhållit kreditvärdighetsbetyg.

B.9     Resultatprognos 

B.10  Anmärkningar i revisionsberättelsen 
B.12  Väsentliga händelser 

B.13  Väsentliga händelser med  
          inverkan på Emittentens solvens

B.14  Emittentens beroende av andra
          företag inom Koncernen 

B.15  Beskrivning av huvudsaklig
          verksamhet

  B.16   Kontroll av Bolaget

  B.17   Kreditvärdighetsbetyg
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AVSNITT C – VÄRDEPAPPER

C.9    Andra villkor

C.5    Eventuella överlåtelse-
          inskränkningar

C.8    Rättigheter som sammanhänger
           med Konvertiblerna

C.1    Slag av värdepapper Erbjudandet avser Konvertibler enligt ”Villkor för Konvertibelt Lån KV1 
2015/18 i Stockwik Förvaltning AB (publ), ISIN SE0006509865, om maximalt 
12 620 756,60 SEK”.
Konvertiblerna är denominerade i svenska kronor, SEK.

Konvertiblerna är fritt överlåtbara.

Det Konvertibla Lånet skall i händelse av konkurs, likvidation eller offentligt 
ackord medföra rätt till betalning ur Stockwik Förvaltnings tillgångar efter 
Stockwik Förvaltnings icke efterställda förpliktelser jämsides med andra 
efterställda förpliktelser, som inte uttryckligen är efterställda det Konvertibla 
Lånet. Har såväl ränta som lånebeloppet förfallit till betalning och tillgängliga 
medel inte räcker till full betalning, ska medlen i första hand användas till 
betalning av räntan och i andra hand till betalning av lånebeloppet.

Det Konvertibla Lånets löptid infaller under perioden 9 februari 
2015  - 8 februari 2018.
  Det Konvertibla Lånet löper med en årlig, fast ränta på åtta (8) %. Ränta skall 
erläggas i efterskott den sista dagen i februari, maj, augusti och november, 
med början i maj 2015, samt på Lånets förfallodag den 8 februari 2018, eller, 
om sådan dag inte är en bankdag, ska den skjutas upp till närmast följande 
bankdag förutsatt att denna inte infaller i nästföljande kalendermånad, och 
om så är fallet skall förfallodagen istället flyttas fram till närmast föregående 
bankdag.
 Konvertibelinnehavare äger rätt att konvertera hela eller del av sin 
fordran på Stockwik Förvaltning till nya aktier i Stockwik Förvaltning till en 
konverteringskurs om 0,02 (2/100) SEK per Konvertibel under tolv (12) s.k. 
konverteringsperioder. Dessa infaller den 1-15/5 2015, 1-15/8 2015, 1-15/11 
2015, 1-15/2 2016, 1-15/5 2016, 1-15/8 2016, 1-15/11 2016, 1-15/2 2017, 
1-15/5 2017, 1-15/8 2017, 1-15/11 2017 samt 15/12 2017-15/1 2018.

Flertalet risker för konvertibler sammanfaller med risker för aktier, varför 
kursen på det Konvertibla Lånet kan påverkas av kursen på Stockwik 
Förvaltnings aktie och av faktorer som påverkar Stockwik Förvaltnings aktie. 
  Det Konvertibla Lånet löper med fast ränta. Konvertibler handlas i procent av 
det nominella belopp de emitterats för.

De nyemitterade Konvertiblerna kommer efter ansökan från Stockwik 
Förvaltning om notering, att bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm Small 
cap, vilket beräknas ske under v. 9-10 2015 förutsatt att tillräcklig spridning 
av Konvertiblerna uppnås. Om ansökan om notering av Konvertiblerna inte 
beviljas, avser Stockwik Förvaltning istället låta Konvertiblerna bli föremål för 
handel på alternativ handelsplats.

Aktierna i Stockwik Förvaltning är denominerade i SEK. Stockwik Förvaltnings 
aktier har utgivits enligt aktiebolagslagen (2005:551). Det finns endast 
ett aktieslag. Samtliga emitterade aktier är fullt betalda. Bolagsordningen 
inkluderar inte särskilda bestämmelser om inlösen och konvertering. Samtliga 
aktier är fritt överlåtbara och medför en röst samt ger lika rätt till Stockwiks 
resultat, tillgångar, vinstutdelning och eventuella överskott vid en eventuell 
likvidation av Stockwik Förvaltning. På bolagsstämman får varje röstberättigad 
rösta för sitt fulla och företrädda antal aktier utan begränsning.
  Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm Small Cap med aktienamn Stockwik 
Förvaltning, kortnamn STWK samt ISIN-kod SE0001159344. Stockwik 
Förvaltning innehar en egen aktie.
 Det finns 877 660 535 aktier i Stockwik Förvaltning. Aktiernas kvotvärde är 
0,01 (1/100) SEK per aktie.

C.10  Underliggande instruments
          påverkan på Konvertiblernas
          värde eller ränteberäkning

C.11  Upptagande till handel

C.20  Underliggande
          Instrument

C.2    Valuta
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AVSNITT D – RISKER
D.2    Huvudsakliga  omvärlds-, 
          bransch - och verksamhets-
          relaterade risker       
 
           

Huvudsakliga omvärlds-, bransch- och verksamhetsrelaterade risker som 
kan komma att ha en negativ inverkan på Stockwiks verksamhet, omsättning, 
resultat och finansiella ställning är följande:
  Konkurrens: Bolaget bedriver verksamhet på konkurrensutsatta marknader. 
En fortsatt hård eller ökad konkurrens kan medföra ökad prispress och volymfall 
för Stockwik.
  Beroende av nyckelpersoner: Bolagets framtida utveckling är beroende av 
koncernledningens och andra nyckelpersoners kunskap, erfarenhet, förmåga 
och engagemang. Skulle Bolaget misslyckas med att behålla eller attrahera 
nyckelpersoner skulle det kunna få negativa konsekvenser för Stockwik.
  Bolagsförvärv: Stockwik avser skapa en portfölj av välskötta, lönsamma, 
mindre, svenska bolag och äga dessa bolag på lång sikt. Ett bolagsförvärv 
innebär verksamhetsrisker och finansiella risker, som skulle kunna få en negativ 
inverkan på Bolaget.
 Konjunktur och marknadstillväxt: Efterfråge- och konjunkturutveckling 
inklusive prisstabilitet påverkar marknaden för Bolagets produkter och tjänster. 
Försämrad konjunktur liksom förändrat konsumtionsbeteende hos Stockwiks 
kunder skulle kunna påverka Bolaget negativt.
  Finansieringsrisk: För att utvecklas på bästa sätt kan Stockwik komma att 
behöva tillskott av finansiella resurser. Det finns risk för att nytt kapital inte kan 
anskaffas i tillräcklig omfattning eller alls då behov uppstår eller att det inte kan 
anskaffas på acceptabla villkor.
En investering i Stockwik Förvaltnings Konvertibel är förknippad med risk
där flertalet risker för konvertibler sammanfaller med risker för aktier. En 
investerare i Stockwik Förvaltning löper risk att förlora hela eller delar av sitt 
innehav i Stockwik Förvaltning till följd av följande huvudsakliga risker:
  Kursrisk: Det är inte säkert att konvertibelkursen kommer att ha en positiv 
utveckling. Konvertibelkursen påverkas av utvecklingen i Stockwik och i 
Stockwik Förvaltnings aktie, där ett flertal faktorer ligger utanför Stockwiks 
påverkan och kontroll.
   Likviditetsrisk: Risk finns att likviditeten i Konvertibeln kan komma att variera 
mellan olika perioder. Det finns därför risk för att Konvertibler inte kan säljas 
tillräckligt snabbt eller till förmånlig eller acceptabel kurs vid varje tidpunkt.
  Vinstutdelningsrisk: I samband med förvärvet av BergFast AB har Stockwik 
gentemot Swedbank åtagit sig sedvanliga begränsningar rörande bl.a. 
vinstutdelning innan ett lån återbetalas. Vidare finns risk att Bolaget i framtiden 
inte har utdelningsbara medel och risk föreligger att styrelsen inte föreslår eller 
att bolagsstämman inte fattar beslut om vinstutdelning. 
  Risk vid konvertering: Stockwik Förvaltning har tagit upp det Konvertibla 
Lånet med avsikt att konvertera skulden till aktier. För det fall aktiekursen i 
Stockwik Förvaltning vid konvertering understiger konverteringskursen finns 
risk att hela eller delar av Konvertibeln inte omvandlas till aktier och således 
måste återbetalas av Bolaget.
   Kreditrisk: Konvertiblerna utgör en fordran på Stockwik Förvaltning. Bolagets 
intjäningsförmåga påverkas av bolagsspecifika faktorer, konkurrenters beteende, 
kunders inställning till Bolagets produkter och tjänster liksom av konjunkturella 
faktorer etc. Dessa faktorer skulle kunna påverka Bolagets möjligheter att helt 
eller delvis fullfölja sina åtaganden i form av ränteutbetalningar i samband med 
föreliggande Konvertibel samt återbetalning, helt eller delvis, av föreliggande 
Konvertibel i det fall den inte konverteras, helt eller delvis.

D.3    Risk förenad med Konvertibeln
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Stockwik Förvaltning vill ge sina aktieägare möjlighet att vara delägare i en 
portfölj av välskötta, lönsamma, mindre, svenska bolag. Genom förvärvet av 
BergFast AB inom markskötsel adderar Bolaget ett nytt portföljbolag förutom 
de två portföljbolagen, Comsystem Mobility AB och Stjärna Fyrkant Svenska AB.
 Syftet med den föreliggande Företrädesemissionen är att dels amortera 
del av lån upptagna av Bolaget vid förvärvet av BergFast AB samt att stärka 
rörelsekapitalet och eget kapital för fortsatt expansion. En del av kapitalet kan 
komma att allokeras även till fortsatta förvärv, i synnerhet om medel tillförs också 
i den Riktade Emissionen. Ju större andel i Företrädesemissionen, som tecknas, 
desto mer kontanta medel kommer att tillföras i Företrädesemissionen, vilket 
ökar Stockwiks möjligheter att allokera kapital till expansion och eventuella, 
fortsatta förvärv i närtid. 
 Företrädesemissionen kan tillföra Bolaget högst 10,97 MSEK före 
emissionskostnader, varav 2,16 MSEK i en kvittning av lån upptagna i en 
bryggfinansieringslösning om 12,5 MSEK för att initialt finansiera den kontanta 
delen av köpeskillingen för aktierna i BergFast, och den Riktade Emissionen kan 
tillföra Bolaget högst 1,65 MSEK före emissionskostnader, vilket ger ett totalt 
emissionsbelopp om 12,62 MSEK. 
 Stockwik Förvaltning har från huvudaktieägare, en styrelseledamot, 
koncernledning samt ett antal investerare erhållit teckningsförbindelser 
och garantiåtaganden, motsvarande 100 % av det totala beloppet i 
Företrädesemissionen.
  Kvittningen om 2,16 MSEK omfattar ingångna teckningsförbindelser. I det 
fall garantierna behöver tas i anspråk fullt ut i Företrädesemissionen kommer 
ytterligare högst 4,81 MSEK att kvittas i Företrädesemissionen, där kvittningen 
avser lån i bryggfinansieringslösningen samt del av skuld till säljaren av 
BergFast, GLSE Invest, i form av revers. Dessa kvittningar om högst 4,81 MSEK 
skulle ersätta – i det fall garantierna behöver tas i anspråk helt eller delvis - 
amorteringar i ett senare skede.
    Bolaget kan i Företrädesemissionen tillföras högst 4,0 MSEK kontant efter full 
kvittning (2,18 + 4,81 MSEK = 6,97 MSEK) och före emissionskostnader. I det 
fall Företrädesemissionen tecknas till fullo utan garanters medverkan tillförs 
Stockwik högst 8,81 MSEK kontant före emissionskostnader.
    Emissionskostnaderna beräknas uppgå till ca 1,8 MSEK.

På extra bolagsstämma i Stockwik Förvaltning den 15 december 2014 
beslutades  om dels en Företrädesemission av högst 548 537 830 Konvertibler, 
dels en Riktad Emission av högst 82 500 000 Konvertibler med avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt under förutsättning av och i den utsträckning 
Företrädesemissionen övertecknas, där skälet till avvikelsen från aktieägarnas 
företrädesrätt är att vid överteckning i Företrädesemissionen tillgodose en 
kraftigare efterfrågan än den ursprungligen bedömda.
   Innehav av åtta (8) aktier på avstämningsdagen den 15 januari 2015 berättigar 
till teckning i Företrädesemissionen av fem (5) Konvertibler i Stockwik 
Förvaltning till en teckningskurs om 0,02 (2/100) SEK per Konvertibel, där varje 
Konvertibel vid konvertering ger möjlighet att teckna en aktie för 0,02 (2/100) 
SEK, vilket motsvarar Konvertibelns nominella belopp. Teckning i den Riktade 
Emissionen sker till samma teckningskurs om 0,02 (2/100) SEK.
  Teckning i Företrädesemissionen med stöd av teckningsrätter sker genom 
kontant betalning under perioden 20 januari - 3 februari 2015. Teckning utan 
stöd av teckningsrätter sker under samma period. Betalning för tilldelade 
Konvertibler, vilka tecknats utan företräde, erläggs enligt anvisningar på utsänd 
avräkningsnota.
  Vid full teckning i Företrädesemissionen och sedermera full konvertering 
kan Stockwik Förvaltnings aktier öka med högst 548 537 830 aktier från 
877 660 535 aktier till 1 426 198 365 aktier. Vid full teckning i den Riktade 
Emissionen och sedermera full konvertering kan Stockwik Förvaltnings aktier 
öka med högst 82 500 000 aktier.

   

AVSNITT E – ERBJUDANDE
E.2b     Motiv till Erbjudandet
        
      

E.3       Erbjudandets former 
              och villkor  
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E.4     Intressen som har betydelse 
          för Erbjudandet
      

De som garanterar förestående Företrädesemission har intresse av att
Företrädesemissionen kan genomföras framgångsrikt och att 
emissionsgarantiersättningen ska betalas ut. Även de som har lämnat 
teckningsförbindelse har intresse av att Företrädesemissionen kan genomföras 
framgångsrikt. Förutom dessa finns inga ekonomiska eller andra intressen i 
Företrädesemissionen.
  Consensus är finansiell rådgivare i Erbjudandet och har bistått Stockwik i 
upprättandet av Prospektet etc. samt i placeringen av Erbjudandet. Aqurat 
Fondkommission är emissionsinstitut i Erbjudandet. Advokatfirma DLA Nordic 
KB är legal rådgivare till Bolaget i Erbjudandet. Rådgivarna erhåller en på 
förhand avtalad ersättning (fast och rörlig del) för utförda tjänster i samband 
med förestående Företrädesemission. Utöver detta har rådgivarna inga 
ekonomiska eller andra intressen i Erbjudandet. 
  Det bedöms inte föreligga några intressekonflikter mellan parterna, vilka 
enligt vad som anges ovan, har ekonomiska eller andra intressen i Erbjudandet. 
Rådgivarna äger inga aktier i Stockwik Förvaltning.
  Det föreligger inte några intressekonflikter, varmed styrelseledamöters och 
ledande befattningshavares privata intressen skulle stå i strid med Stockwiks 
intressen.
Utspädningseffekten för de aktieägare, som väljer att inte delta i 
Företrädesemissionen, uppgår till högst 38,5 % av rösterna och kapitalet vid 
konverteringstillfället. Utspädningseffekten för de aktieägare, som väljer att 
inte delta i Företrädesemissionen och i den Riktade Emissionen, uppgår till 
högst 41,8 % av rösterna och kapitalet vid konverteringstillfället. 

Ej tillämplig, då Emittenten inte ålägger investerare några kostnader.

E.6     Utspädningseffekt    
      

E.7     Kostnader som åläggs
           investeraren    
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Riskfaktorer
Investeringar i konvertibler är förenade med risktagande. Ett antal faktorer utanför Stockwiks kontroll, liksom ett flertal 
faktorer vars effekter Bolaget kan påverka genom sitt agerande, skulle kunna komma att få en negativ inverkan på 
Stockwiks verksamhet, omsättning, resultat och finansiella ställning. Detta skulle kunna medföra att värdet på Stockwik 
Förvaltnings Konvertibler sjunker väsentligt och att investeraren skulle kunna förlora hela eller delar av sin investering. 
Nedan redogörs för ett antal riskfaktorer, som bedöms kunna påverka Stockwiks framtidsutsikter. Riskerna är ej 
rangordnade och gör ej anspråk på att vara heltäckande. Ytterligare risker och osäkerheter, som Bolaget för närvarande 
inte känner till, skulle också kunna komma att utvecklas till viktiga faktorer, som skulle kunna påverka Stockwik negativt. 
Utöver information, som framkommer i detta Prospekt, bör därför varje investerare göra en allmän omvärldsbedömning 
och sin egen bedömning av varje riskfaktor och dess betydelse för Bolagets framtida utveckling.

OMVÄRLDS-, BRANSCH- OCH VERKSAMHETSRELATERADE RISKER
Risk i franchising
Delar av Stockwiks verksamhet finns inom franchising relaterat till portföljbolaget Stjärna Fyrkant Svenska. Det föreligger 
risk i att en, flera eller alla av dessa franchisingtagare avslutar sina respektive avtal med Bolaget. Det föreligger även risk 
i att en eller flera franchisetagare bryter mot bestämmelser i sina avtal med Stockwik. Det finns vidare risk att en eller 
flera franchisetagare tillgodogör sig Bolagets koncept och öppnar någon liknande konkurrerande butik eller butikskedja. 
En eller flera franchisetagare skulle även kunna agera utanför franchisekonceptet på ett sätt, som missgynnar Stockwik. 
Då franchisetagarna säljer komradios med ett av Stjärna Fyrkant Svenskas varumärke föreligger även risk i att Bolaget 
drabbas negativt i de fall det finns brister i produkterna eller tjänsterna. Även i övriga fall av brister i produkterna 
riskerar Stjärna Fyrkant Svenskas varumärke drabbas negativt. Samtliga ovanstående risker skulle kunna få en negativ 
inverkan på Stockwiks verksamhet, omsättning, resultat och finansiella ställning.

Kundbortfall
Bolaget möter ett betydande intresse för sina produkter och tjänster. Bolagets rörelseintäkter genereras vid försäljning 
till ett större antal kundföretag med varierande andel av Bolagets omsättning. Ingen enskild kunds andel av Bolagets 
försäljning överstiger 2 %. Risk föreligger att Stockwik förlorar en eller flera kunder. Ett bortfall av en kund/kunder skulle 
kunna påverka Bolagets verksamhet, omsättning, resultat och finansiella ställning negativt.

Kreditrisk
Stockwiks kundfordringar är förknippade med en kreditrisk, d.v.s. en risk för att en kund betalar för sent eller inte 
alls. Försenade eller uteblivna betalningar från Bolagets kunder skulle kunna få negativa effekter på Bolagets 
verksamhet, omsättning, resultat och finansiella ställning. Stockwik har ingen kund, som står för en del överstigande 
2 % av omsättningen, men risk föreligger att vissa kunder framöver kommer att svara för en större andel av Stockwiks 
försäljning, vilket skulle öka kreditrisken.

Konkurrens
Bolaget bedriver verksamhet på konkurrensutsatta marknader. Marknaden för markskötsel samt 
telekommunikationsmarknaden kännetecknas av ett stort antal aktörer och hård konkurrens. Stockwiks konkurrenter kan 
komma att konkurrera hårt med prisvapnet. Det finns även risk att Bolagets konkurrenter utvecklar konkurrenskraftigare 
produkter och tjänster än Stockwik. Även sådana aktörer, som idag inte konkurrerar med Bolaget, kan komma att 
bredda sitt produkt- och tjänsteutbud till områden, där Bolaget är verksamt. En förändrad konkurrenssituation riskerar 
påverka både försäljningsvolymer och rörelsemarginaler negativt. En fortsatt hård eller ökad konkurrens kan medföra 
ökad prispress och volymfall för Stockwik, vilket skulle kunna påverka Bolagets verksamhet, omsättning, resultat och 
finansiella ställning negativt.

Leverantörsrisk
Stockwik använder sig av ett antal leverantörer, som tillhandahåller Bolagets produkter. Dessa leverantörer är 
mellanhänder mellan producenter och Bolaget. Att varorna levereras i tid är av stor vikt liksom att de håller god kvalitet. 
Försenade leveranser, uteblivna leveranser eller leveranser av för låg kvalitet, skulle kunna påverka Bolagets verksamhet, 
omsättning, resultat och finansiella ställning negativt. 

Ett bortfall av en eller flera leverantörer skulle också kunna få en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, omsättning, 
resultat och finansiella ställning, då Bolaget i detta fall kan tvingas anlita alternativa leverantörer, som skiljer sig från 
befintliga leverantörer med avseende på pris och produkt.  
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Utveckling av produkter och tjänster
Utveckling av produkter och tjänster i Stockwiks portföljbolag medför risker och kan få negativa konsekvenser vid en 
eventuell felsatsning från portföljbolagens sida. Om Bolaget inte lyckas i sin utveckling och lansering av nya produkter 
och tjänster skulle det kunna få negativa effekter på Bolagets verksamhet, omsättning, resultat och finansiella ställning.

Avtalsrisk
Bolaget har ingångna avtal med kunder, leverantörer och franchisetagare. Om ingångna avtal avbryts i förtid eller inte 
får det förväntade utfallet skulle Stockwiks verksamhet, omsättning, resultat och finansiella ställning kunna påverkas 
negativt. Dessutom kan Stockwik bli inblandat i tvister hänförliga till avtalsfrågor. Dessa tvister kan bli kostsamma 
och tidskrävande. Det finns även risk att en avtalstvist skulle kunna ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, 
omsättning, resultat och finansiella ställning.

Comsystem Mobility har ett ramavtal med Kammarkollegiet avseende försäljning av mobiltelefoner, vilket ger 
Comsystem Mobility rätt att delta i offentliga upphandlingar och addera kunder samt fortsätta sina kundrelationer 
enligt ramavtalet. Avtalet utgör bas för ca ¼ av dagens fakturering i Comsystem Mobility. Om ramavtalet skulle upphöra 
får Comsystem Mobility behålla aktuella kundavtal baserade på ramavtalet till dess de upphör, men förlorar rätten 
att delta i framtida offentliga upphandlingar. Om ramavtalet sägs upp eller förändras till det sämre riskerar Stockwiks 
verksamhet, omsättning, resultat och finansiella ställning påverkas negativt.

Beroende av nyckelpersoner
Bolagets framtida utveckling är beroende av koncernledningens och andra nyckelpersoners kunskap, erfarenhet, 
förmåga och engagemang. Stockwik har träffat anställningsavtal med sådana personer på villkor, som Stockwik bedömer 
vara marknadsmässiga. Skulle Bolaget misslyckas med att behålla eller attrahera nyckelpersoner skulle det kunna få 
negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet, omsättning, resultat och finansiella ställning.

Bolagsförvärv
Stockwik avser skapa en portfölj av välskötta, lönsamma, mindre, svenska bolag och äga dessa bolag på lång sikt. Ett 
bolagsförvärv innebär verksamhetsrisker och finansiella risker, vilket skulle kunna få en negativ inverkan på Stockwiks 
verksamhet, omsättning, resultat och finansiella ställning.

Bolaget har nyligen förvärvat BergFast, verksamt inom markskötselbranschen. Det finns risk för att BergFast inte når 
förväntade mål avseende omsättning och resultat etc., vilket skulle kunna påverka Bolagets verksamhet, omsättning, 
resultat och finansiella ställning negativt.

Konjunktur och marknadstillväxt
Efterfråge- och konjunkturutveckling inklusive prisstabilitet påverkar marknaden för Bolagets produkter och tjänster. 
Försämrad konjunktur liksom förändrat konsumtionsbeteende hos Stockwiks kunder skulle kunna påverka Bolagets 
omsättning, resultat och finansiella ställning negativt.

Osäkerhet i marknadsbedömningar
I Prospektet beskrivs marknader Stockwik verkar på, baserat på egna och externa källors bedömningar. Dessa 
beskrivningar och bedömningar syftar till att underlätta för en investerare att utvärdera Bolaget och dess 
framtidsutsikter. Beskrivningarna och bedömningarna är emellertid förknippade med såväl kända som okända risker och 
osäkerhetsfaktorer, varför verkligt utfall avseende Koncernens framtida utveckling, resultat och framgång väsentligen 
kan skilja sig från vad, som uttalats i beskrivningarna och bedömningarna, vilket riskerar få en negativ inverkan på 
Bolagets verksamhet, omsättning, resultat och finansiella ställning.

Politiska och samhällsrelaterade risker
Stockwik bedriver affärsverksamhet i Sverige och är således föremål för politiska och samhällsrelaterade risker i Sverige, 
bland annat avseende eventuella statliga interventioner, eventuella förändringar i den skatterättsliga regleringen, 
eventuella penningpolitiska åtgärder samt eventuell politisk, social och ekonomisk instabilitet. Politiska och/eller 
samhällsrelaterade förändringar i Sverige skulle kunna påverka Bolagets verksamhet, omsättning, resultat och finansiella 
ställning negativt.

Finansiella risker
Bolaget har inga betydande valutarisker. Bolagets samlade låneportfölj medför risk, då ett stigande ränteläge skulle 
kunna påverka Bolagets resultat och finansiella ställning negativt. Stockwik placerar eventuell överskottslikvidet i bank. 
Förvaltning av likvida medel på bank medför en risk vid fallande ränteläge eller lågt ränteläge, vilket skulle kunna påverka 
Bolagets resultat och finansiella ställning negativt.
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Finansieringsrisk
Stockwiks verksamhet har historiskt visat betydande underskott och verksamheten har finansierats genom nyemissioner 
och lån. För att utvecklas på bästa sätt kan Stockwik även framdeles komma att behöva tillskott av finansiella resurser, 
antingen genom tillskott av ytterligare eget kapital eller genom andra former av finansiering. Det finns risk för att nytt 
kapital inte kan anskaffas i tillräcklig omfattning eller alls då behov uppstår eller att det inte kan anskaffas på acceptabla 
villkor.

RISKER FÖRENADE MED KONVERTIBELN
Föreliggande Företrädesemission avser Konvertibler. Flertalet risker för konvertibler sammanfaller med risker för aktier. 

Kursrisk
En investerare i Konvertibler bör notera att en investering är förknippad med risk avseende kursutvecklingen i 
Konvertibeln. Det är inte säkert att konvertibelkursen kommer att ha en positiv utveckling. Konvertibelkursen påverkas 
av utvecklingen i Stockwik och i Stockwik Förvaltnings aktie, där ett flertal faktorer ligger utanför Stockwiks påverkan 
och kontroll. Även om Bolagets verksamhet utvecklas positivt finns en risk att en investerare vid försäljningstillfället gör 
en förlust på sitt konvertibelinnehav. Kursen i Konvertibeln kan komma att påverkas av exempelvis offentliggöranden 
av bolagsförvärv, kvartalsvariationer i Stockwiks och konkurrenters försäljning och resultat, förändringar i Stockwiks 
prognoser liksom förändringar i eventuella rekommendationer av aktieanalytiker samt till följd av kommentarer i press. 
Aktierelaterade värdepapper riskerar tappa i värde också vid ränteförändringar, politiska utspel, valutakursförändringar 
och sämre konjunkturella förutsättningar. Om marknadsräntorna ökar under det Konvertibla Lånets löptid skulle 
villkoren för Konvertiblerna kunna framstå som mindre intressanta, vilket riskerar påverka kursen på Konvertiblerna 
negativt. Börsen präglas även till stor del av psykologiska faktorer. Konvertibeln och Stockwik Förvaltnings aktie påverkas 
liksom andra konvertibler och aktier av ovanstående faktorer. Konvertibelinnehavare i Stockwik Förvaltning löper en risk 
att förlora hela eller delar av sitt investerade kapital.

Likviditetsrisk
Risk finns att likviditeten i Konvertibeln kan komma att variera mellan olika perioder som en följd av exempelvis 
offentliggöranden av bolagsförvärv, kvartalsvariationer i Bolagets och konkurrenters försäljning och resultat, 
förändringar i Bolagets prognoser liksom förändringar i eventuella rekommendationer av aktieanalytiker samt till följd 
av kommentarer i press. Ett eventuellt begränsat sammanlagt värde på Konvertibeln kan också påverka likviditeten 
negativt. Risk finns vidare att omsättningen i Konvertibeln kan komma att variera mellan olika perioder och att avståndet 
mellan köp- och säljkurs från tid till annan kan vara stort. Det finns därför risk för att Konvertibler inte kan säljas tillräckligt 
snabbt eller till förmånlig eller acceptabel kurs vid varje tidpunkt. 

Vinstutdelningsrisk
I samband med förvärvet av BergFast AB har Stockwik gentemot Swedbank åtagit sig sedvanliga begränsningar rörande 
bl.a. vinstutdelning innan ett lån på 8 MSEK återbetalats, vilket riskerar hämma vinstutdelningen i Stockwik. Vidare 
finns risk att Bolaget i framtiden inte har utdelningsbara medel och risk föreligger att styrelsen inte föreslår eller att 
bolagsstämman inte fattar beslut om vinstutdelning.  

Utspädningseffekter
Erbjudandet enligt detta Prospekt medför utspädningseffekter vid konvertering av Konvertibler till aktier för de 
befintliga aktieägare, som inte deltar fullt i Företrädesemissionen eller tecknar i den Riktade Emissionen, i det fall 
även den attraherar teckningar. Framtida eventuell finansiering genom nyemissioner av aktier innebär en utspädning 
av ägarandelen i Stockwik Förvaltning för befintliga aktieägare, såvida de inte deltar fullt ut i sådana eventuella 
nyemissioner. Även i framtida emissioner av aktierelaterade instrument, såsom konvertibler, finns en dylik potentiell 
risk för befintliga aktieägare, som inte deltar fullt ut, i det fall dessa instrument konverteras till aktier.

Kreditrisk
Erbjudandet avser en emission av Konvertibler, som löper till en fast, årlig ränta om åtta %. Konvertiblerna utgör en 
fordran på Stockwik Förvaltning. Bolagets intjäningsförmåga påverkas av bolagsspecifika faktorer, konkurrenters 
beteende, kunders inställning till Bolagets produkter och tjänster liksom av konjunkturella faktorer etc. Dessa faktorer 
skulle kunna påverka Bolagets möjligheter att helt eller delvis fullfölja sina åtaganden i form av ränteutbetalningar i 
samband med föreliggande Konvertibel samt återbetalning, helt eller delvis, av föreliggande Konvertibel i det fall den 
inte konverteras, helt eller delvis. 
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Risk vid konvertering
Stockwik Förvaltning har tagit upp det Konvertibla Lånet med avsikt att konvertera skulden till aktier. För det fall 
aktiekursen i Stockwik Förvaltning vid konvertering understiger konverteringskursen på 0,02 SEK per aktie finns risk att 
hela eller delar av Konvertibeln inte omvandlas till aktier och således måste återbetalas av Bolaget.

Ägare med betydande inflytande
Efter fullföljandet av Erbjudandet finns risk, på samma sätt som innan Erbjudandet, att ett fåtal av Stockwik Förvaltnings 
aktieägare tillsammans kommer att äga en väsentlig andel av Stockwik Förvaltnings samtliga utestående aktier, 
vilket därmed kan medföra att de kommer att kunna utöva ett betydande inflytande på ärenden behandlade på 
bolagsstämmor. Detta riskerar få till följd att dessa aktieägare kommer att kunna utöva inflytande på ärenden behandlade 
på bolagsstämmor på ett för övriga aktieägare negativt sätt.

Listningsrisk
Stockwik Förvaltnings aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap. Stockwik Förvaltning avser att ansöka om 
notering av Konvertiblerna, vilket innebär att Konvertiblerna måste uppfylla det spridningskrav Nasdaq Stockholms 
regelverk ställer vid notering av värdepapper. Det finns risk för att spridningskravet inte uppnås och att ansökan om 
notering av Konvertiblerna därmed inte kommer att godkännas.

Skatter och avgifter
Det finns risk att framtida förändringar i lagstiftningen avseende skatter, avgifter m.m. kan förändras så att en investering 
i räntebärande värdepapper blir mindre fördelaktig, vilket skulle kunna påverka en investering i Konvertibeln på ett 
negativt sätt.

Risk relaterad till föreliggande Företrädesemission
Stockwik har från huvudaktieägare, en styrelseledamot, koncernledning samt ett antal investerare erhållit 
teckningsförbindelser och garantiåtaganden, motsvarande 100 % av det totala beloppet i Företrädesemissionen 
om 10,97 MSEK. Teckningsförbindelserna och garantiåtagandena är inte säkerställda genom deposition av likvida 
medel, panter eller andra säkerhetsavtal, vilket medför att det finns risk att Företrädesemissionen inte fulltecknas. 
Om Företrädesemissionen inte skulle bli fulltecknad eller endast delvis tecknad kan Bolaget komma att behöva söka 
annan finansiering, i första hand genom upptagande av lån eller omförhandling med kreditgivare och i andra hand 
genom omförhandling med kunder och leverantörer. Ytterligare alternativ till att avhjälpa det eventuella underskottet i 
rörelsekapitalet är att Stockwik reviderar sin strategi och/eller reducerar planerade investeringar. Som en konsekvens, 
i det fall dessa åtgärder ej ger avsedd effekt, finns risk att Stockwik Förvaltning skulle kunna tvingas ansöka om 
företagsrekonstruktion eller konkurs. 
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Teckningsförfarande
FÖRETRÄDESEMISSIONEN
De som på avstämningsdagen den 15 januari 2015 är registrerade som aktieägare i Stockwik Förvaltning har företrädesrätt 
att för åtta (8) befintliga aktier i Stockwik Förvaltning teckna fem (5) Konvertibler, tillika Units, i Stockwik Förvaltning. 

För varje på avstämningsdagen innehavd aktie erhålls en (1) teckningsrätt, tillika Uniträtt. Det krävs åtta (8) teckningsrätter 
för teckning av fem (5) Konvertibler för 0,02 (2/100) SEK nominellt per Konvertibel, sammanlagt 0,10 SEK. Initialt erhålls 
Betalda Tecknade Units (”BTU”), där således exempelvis åtta (8) befintliga aktier ger åtta (8) teckningsrätter och därmed 
fem (5) Konvertibler.

Efter registrering av Erbjudandet hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under v. 9 2015, omvandlas BTU till Konvertibler 
utan särskild avisering från Euroclear, vilket i sin tur beräknas ske under v. 9-10 2015. 

TECKNING OCH BETALNING AV KONVERTIBLER MED STÖD AV TECKNINGSRÄTTER
För dig som har VP-konto hos Euroclear
Teckning av Konvertibler med stöd av teckningsrätter skall ske under perioden från och med 20 januari till och med 3 
februari 2015. 

Om du har aktier i Stockwik Förvaltning på ett VP-konto hos Euroclear framgår ditt antal teckningsrätter, tillika 
Uniträtter, på emissionsredovisningen från Euroclear. Om du utnyttjar samtliga tilldelade teckningsrätter för att teckna 
Konvertibler använder du den förtyckta inbetalningsavin på emissionsredovisningen. Du behöver då inte fylla i någon 
anmälningssedel. Teckning sker genom kontant betalning. 

Om du köpt, sålt eller överfört teckningsrätter till eller från ditt VP-konto eller om ett annat antal teckningsrätter än det, 
som följer av emissionsredovisningen från Euroclear, skall utnyttjas för teckning, används ”Särskild anmälningssedel” 
som underlag för teckning. Teckning av Konvertibler med stöd av ”Särskild anmälningssedel” sker genom samtidig 
kontant betalning hos valfri bank eller värdepappersinstitut. Ifylld ”Särskild anmälningssedel” skall i samband med 
erlagd betalning skickas eller faxas till Aqurat Fondkommission och vara Aqurat Fondkommission tillhanda senast kl. 
15:00 den 3 februari 2015. 

Om du utnyttjar endast en del av dina teckningsrätter för teckning av nya aktier kan du uppdra åt din bank eller 
värdepappersinstitut att sälja de teckningsrätter, som du inte utnyttjat. Handel i teckningsrätter sker på Nasdaq 
Stockholm Small Cap under perioden 20 - 30 januari 2015.  

För dig som har depå
Om du har aktier i Stockwik Förvaltning i en depå hos bank eller värdepappersinstitut får du information om Erbjudandet 
från din förvaltare, som lämnar anvisningar om vad du skall göra för att delta i Erbjudandet. 

1 Aktie 1 Teckningsrätt

8 Aktier 8 teckningsrätter 0,10 SEK 
(0,02*5) SEK)

   5 Betalda Tecknade Units,   
    BTU

 

1 BTU 1 Konvertibel om
    nominellt 0,02 SEK
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TECKNING OCH BETALNING AV KONVERTIBLER UTAN STÖD AV TECKNINGSRÄTTER
I det fall inte alla teckningsrätter utnyttjas för teckning kommer tecknare, som anmält sig för teckning utan stöd av 
teckningsrätter i Företrädesemissionen, att eventuellt tilldelas Konvertibler. Teckning utan stöd av teckningsrätter gör 
du på ”Anmälningssedel för teckning utan företräde”. I det fall du tilldelas Konvertibler, skall du erlägga full betalning för 
tilldelade Konvertibler, enligt anvisningar på avräkningsnota, som sänds till dig, vilket beräknas ske under v. 7. 

DEN RIKTADE EMISSIONEN
Teckning av Konvertibler i den Riktade Emissionen och betalning för dessa sker på samma sätt som vid teckning av 
Konvertibler i Företrädesemissionen utan stöd av företrädesrätt och betalning för dessa.
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Bakgrund och motiv
Stockwik Förvaltning vill ge sina aktieägare möjlighet att vara delägare i en portfölj av välskötta, lönsamma, mindre, 
svenska bolag. Stockwiks övergripande affärsidé är att växa organiskt samt via prisvärda förvärv inom befintliga och 
nya verksamheter under lönsamhet. Bolaget skall erbjuda en bas för småföretag att utvecklas organiskt och via 
kompletterande förvärv och ta tillvara på de mindre bolagens spetskompetens samt erbjuda det stora bolagets trygghet 
liksom utgöra en stabil plattform för framtida tillväxt för portföljbolagen. Stockwik utgår ifrån tre ledord; rätt människor, 
rätt värderingar samt rätt företag.

Genom förvärvet av BergFast AB inom markskötsel adderar Stockwik en ny verksamhet inom skötsel av utemiljöer och 
ytor i större bostadsområden och kring kommersiella fastigheter och kompletterande anläggningsarbeten. Arbetena 
utförs främst i Stockholmsområdet. BergFast bedriver en stabil verksamhet och som ett resultat uppvisar företaget god 
lönsamhet. Stockwik ser god potential till fortsatt expansion organiskt och via förvärv. Möjligheter finns att växa såväl 
organiskt som via ytterligare förvärv i en bransch med ett stort antal mindre aktörer.

Köpeskillingen för BergFast uppgick till 23,75-25 MSEK (beroende på BergFasts utveckling)1), varav 12,5 MSEK erlades 
kontant vid tillträdet den 1 oktober 2014. För resterande del, 11,25  - 12,5 MSEK, har reverser ställts ut till säljaren av 
BergFast AB, GLSE Invest.

Förvärvet av BergFast hade preliminärt redan under 2014 en positiv nettoresultatpåverkan på Bolaget. Stockwik räknar 
med en stabil och positiv utveckling för BergFasts omsättning och rörelseresultat före avskrivningar under innevarande 
år och ser goda möjligheter att även fortsättningsvis expandera såväl omsättning som rörelseresultatet före avskrivningar 
genom organisk tillväxt och kompletterande förvärv av liknande verksamheter.

Stockwik har för att uppnå en uthållig lönsamhet inom Bolagets övriga helägda portföljbolag, Comsystem Mobility 
och Stjärna Fyrkant Svenska, en målsättning att växa organiskt samt genom förvärv och i tillägg aktivt delta i den 
strukturomvandling den fragmenterade del av telekommarknaden, som Bolaget verkar på, bedöms behöva. I syfte 
att stärka dessa två portföljbolag genomfördes vidare ett antal lönsamhetshöjande åtgärder under 2014 med full 
resultateffekt 2015. Inom Comsystem Mobility omfattade dessa åtgärder främst en kostnadseffektivisering. För Stjärna 
Fyrkant Svenska omfattade de lönsamhetshöjande åtgärderna en förstärkning av intäktsbasen samt en effektivisering 
av kostnadsbasen.

Comsystem Mobility är en rikstäckande, operatörs- och terminaloberoende leverantör av tjänster och produkter 
inom mobiltelefoni till större företag och offentlig sektor i Sverige. Comsystem Mobility erbjuder enkla, snabba, 
pålitliga och användarvänliga produkter och tjänster till konkurrenskraftiga priser, vilket möjliggör ökad effektivitet 
och tids- och kostnadsbesparingar inom investeringar, implementering och drift av kunders mobiltelefonparker, 
mobiltelefonabonnemang samt övriga mobiltelefonikringtjänster. Comsystem Mobility avser bibehålla en position 
som en ledande, oberoende leverantör av mobiltelefoniprodukter/-tjänster och outsourcingpartner för optimering av 
kunders investeringar, implementering och drift inom detta segment av mobiltelefonin.

Stjärna Fyrkant Svenska erbjuder mindre företag telefoni- och IT-produkter samt tjänster. Butikerna inom ramen för 
Stockwiks franchisekoncept svarar för huvuddelen av verksamheten, där Stockwiks intäkter utgörs av franchiseavgifter 
från franchisetagare samt bonus från leverantörer. Vidare bedrivs rikstäckande försäljning av telefoni- och IT-produkter 
samt tjänster via ett callcenter, vilket även erbjuder support-, service- och helpdesktjänster. Bolaget är genom Stjärna 
Fyrkant Svenska en av Sveriges största oberoende återförsäljare av mobiltelefoner etc. till mindre företag med 14 
operatörs- och terminaloberoende franchisebutiker i 14 städer. 

Bolaget räknar med stigande omsättning och ett förbättrat rörelseresultat före avskrivningar för Comsystem Mobility 
och Stjärna Fyrkant Svenska under innevarande år och ser goda möjligheter att även fortsättningsvis expandera såväl 
omsättning som rörelseresultatet före avskrivningar genom både organisk tillväxt och kompletterande förvärv av 
liknande, mindre verksamheter. 

Extra bolagsstämma i Stockwik Förvaltning den 15 december 2014 beslutade om dels en Företrädesemission av 
Konvertibler, dels en Riktad Emission av Konvertibler under förutsättning av och i den utsträckning Företrädesemissionen 
övertecknas, där skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att vid överteckning i Företrädesemissionen 
tillgodose en kraftigare efterfrågan än den ursprungligen bedömda. 

1 Innehavet är bokat till 25 MSEK.
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Stockwik Förvaltning har från huvudaktieägare, en styrelseledamot, koncernledning samt ett antal investerare erhållit 
teckningsförbindelser och garantiåtaganden, motsvarande 100 % av det totala beloppet i Företrädesemissionen.

Företrädesemissionen kan tillföra Bolaget högst 10,97 MSEK före emissionskostnader2), varav 2,16 MSEK i en kvittning 
av lån upptagna av Stockwik Förvaltning i en bryggfinansieringslösning (se vidare nedan) om 12,5 MSEK för att initialt 
finansiera den kontanta delen av köpeskillingen för aktierna i BergFast, och den Riktade Emissionen kan tillföra Bolaget 
högst 1,65 MSEK före emissionskostnader3). Denna kvittning om 2,16 MSEK omfattar ingångna teckningsförbindelser 
(för teckningsförbindelser och garantier se sid. 58. under ”Teckningsförbindelser och garantiåtaganden i 
Företrädesemissionen”). I det fall garantierna behöver tas i anspråk fullt ut i Företrädesemissionen kommer ytterligare 
högst 4,81 MSEK att kvittas i Företrädesemissionen, där kvittningen avser lån i nämnd bryggfinansieringslösning 
samt del av skuld till säljaren av BergFast, GLSE Invest, i form av revers. Dessa kvittningar om högst 4,81 MSEK skulle 
ersätta – i det fall garantierna behöver tas i anspråk helt eller delvis  - amorteringar i ett senare skede. Bolaget kan i 
Företrädesemissionen tillföras högst 4,0 MSEK kontant efter full kvittning enligt ovan (2,18 + 4,81 MSEK = 6,97 MSEK) 
och före emissionskostnader. I det fall Företrädesemissionen tecknas till fullo utan garanters medverkan tillförs Stockwik 
högst 8,81 MSEK kontant före emissionskostnader.

Syftet med den föreliggande Företrädesemissionen är att dels amortera del av lån upptagna av Bolaget vid förvärvet 
av BergFast AB, dels att stärka Stockwiks rörelsekapital och eget kapital för fortsatt expansion. En del av kapitalet kan 
komma att allokeras även till fortsatta förvärv, i synnerhet om medel tillförs också i den Riktade Emissionen. Ju större 
andel i Företrädesemissionen, som tecknas, desto mer kontanta medel kommer att tillföras i Företrädesemissionen, 
vilket ökar Stockwiks möjligheter att allokera kapital till expansion och eventuella, fortsatta förvärv i närtid. 

Den kontanta delen av köpeskillingen för aktierna i BergFast AB har initialt finansierats via lån om 12,5 MSEK, upptagna 
i nämnd bryggfinansieringslösning i månadsskiftet september/oktober 2014. Långivare är Swedbank, huvudaktieägare 
(Huaso Holdings4), Televenture Capital, Advisio Aktiebolag) och styrelse/koncernledning (styrelseledamot Olof Joos, VD 
David Andreasson och ekonomichef/bolagsjurist Andreas Säfstrand) samt extern part. 

Av reverserna  - vilka finansierar den icke-kontanta delen av köpeskillingen för BergFast  - utställda till GLSE Invest (ägt av 
Gunnar Lendahl, VD i BergFast och ledande befattningshavare i Stockwik) om 11,25-12,5 MSEK avses 4,75 MSEK kvittas 
i en riktad emission om 118,75 miljoner aktier under våren 20155). Vidare kan högst 1,5 MSEK av reverserna utställda till 
GLSE Invest komma att kvittas i den förestående Företrädesemissionen i det fall garantierna behöver tas i anspråk helt 
eller delvis, enligt ovan (avser ovan nämnda 4,81 MSEK).

Den del av lånen, upptagna vid förvärvet av BergFast AB, som ej kvittats, enligt ovan, avser Bolaget amortera främst via 
det internt genererade kassaflödet.

Bolaget bedömer att dess rörelsekapital efter Företrädesemissionen kommer att säkerställa behovet av finansiering av, 
enligt plan, del av upptagna lån vid förvärvet av BergFast, av rörelsekostnader och av räntekostnader för Konvertibeln 
under den kommande tolvmånadersperioden från Prospektets avgivande. Styrelsen bedömer vidare att Bolagets 
kassaflöde kommer att vara positivt under de närmaste åren, och stiga, och förväntar sig därför att kassaflödet med 
god marginal kommer att vara tillräckligt för att även efter nämnda tolvmånadersperiod säkerställa ränteutbetalningar 
relaterade till Konvertibeln och eventuella återbetalningar av Konvertibeln under dess löptid.

I övrigt hänvisas till redogörelsen i detta Prospekt, vilket har upprättats av Styrelsen i Stockwik Förvaltning AB (publ) 
med anledning av Erbjudandet. Styrelsen för Stockwik Förvaltning AB är ansvarig för innehållet i Prospektet. Styrelsen 
försäkrar att den har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt 
Styrelsen vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat, som skulle kunna påverka 
dess innebörd.

Solna den 19 januari 2015
Stockwik Förvaltning AB (publ)
Styrelsen

2  Emissionskostnaderna beräknas uppgå till knappt 1,8 MSEK och avser huvudsakligen provisionsbaserade arvoden, arvoden och kostnader för revisorer 
och advokat samt layout, tryck och marknadsföring av Erbjudandet liksom avgifter till Nasdaq Stockholm, Finansinspektionen och Euroclear.
3  Emissionskostnaderna beräknas uppgå till under 0,1 MSEK vid full teckning och avser provisionsbaserade arvoden.
4 Ägt till 100 % av Olof Nordberg, styrelseledamot i Stockwik Förvaltning. Huaso Holding äger 50 % i RIV 2 Retail Invest Vehicle 2 AB, som äger 
212 520 756 aktier i Stockwik Förvaltning, motsvarande 24,2 % i Stockwik Förvaltning.
5   Beslutad av den extra bolagsstämman den 15 december 2014. Kvittning skall ske till kurs 0,04 SEK per aktie under perioden 16  - 28 februari 2015  - d.v.s. 
efter teckningstiden för förestående Företrädesemission  - där styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
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Inbjudan
På extra bolagsstämma i Stockwik Förvaltning den 15 december 2014 godkändes styrelsens förslag av den 17 november 
2014 om dels en Företrädesemission av Konvertibler på högst 10 970 756,60 SEK före emissionskostnader motsvarande 
högst 548 537 830 Konvertibler, dels en Riktad Emission om högst 1 650 000 SEK före emissionskostnader motsvarande 
högst 82 500 000 Konvertibler under förutsättning av och i den utsträckning Företrädesemissionen övertecknas, där 
skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att, vid överteckning i Företrädesemissionen, tillgodose en 
kraftigare efterfrågan än den ursprungligen bedömda.

Vid full teckning i Företrädesemissionen och sedermera full konvertering kan Stockwik Förvaltnings aktiekapital 
öka med högst 5 485 378,30 SEK från 8 776 605,35 SEK till 14 261 983,65 SEK och antalet aktier med högst 
548 537 830 aktier från 877 660 535 aktier till 1 426 198 365 aktier, vilket motsvarar en ökning av antalet aktier med 
62,5 %. Utspädningseffekten för de aktieägare, som väljer att inte delta i Företrädesemissionen uppgår till högst 
38,5 %6) av rösterna och kapitalet vid konverteringstillfället.

Vid full teckning i den Riktade Emissionen och sedermera full konvertering kan Stockwik Förvaltnings aktiekapital öka 
med högst 825 000 SEK och antalet aktier med högst 82 500 000 aktier. Utspädningseffekten för de aktieägare, som 
väljer att inte delta i Företrädesemissionen och i den Riktade Emissionen uppgår till högst 41,8 %7) av rösterna och 
kapitalet vid konverteringstillfället.

Innehav av åtta (8) aktier på avstämningsdagen den 15 januari 2015 berättigar till teckning i Företrädesemissionen av 
fem (5) Konvertibler – tillika Units  - i Stockwik Förvaltning till en teckningskurs om 0,02 (2/100) SEK per Konvertibel, där 
varje Konvertibel, vid konvertering, ger möjlighet att teckna en (1) aktie i Stockwik Förvaltning för en teckningskurs om 
0,02 (2/100) SEK, vilket motsvarar Konvertibelns nominella belopp. I den Riktade Emissionen sker teckning till samma 
teckningskurs, d.v.s. 0,02 (2/100) SEK per Konvertibel, där varje Konvertibel vid konvertering ger möjlighet att teckna en 
(1) aktie i Stockwik Förvaltning för 0,02 (2/100) SEK. Efter konvertering till aktier ger de nya aktierna samma rättigheter 
för aktieägare som de befintliga aktierna i Stockwik Förvaltning.  

Teckning i Företrädesemissionen med stöd av teckningsrätter – tillika Uniträtter  - sker genom kontant betalning under 
perioden 20 januari – 3 februari 2015. Intresseanmälan avseende teckning av Konvertibler utan stöd av teckningsrätter 
sker på separat anmälningssedel under samma period. Betalning för tilldelade Konvertibler, vilka tecknats utan 
företräde, erläggs enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota. Teckning utan stöd av teckningsrätter i Erbjudandet skall 
ske i poster om 300 000 Konvertibler motsvarande 6 000 SEK.

Stockwik Förvaltning har från huvudaktieägare, en styrelseledamot, koncernledning samt ett antal investerare 
erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden, motsvarande etthundra (100) % av det totala beloppet i 
Företrädesemissionen om 10,97 MSEK8).

Stockwik Förvaltning avser ansöka om att Konvertiblerna, som är fritt överlåtbara, skall tas upp till handel på Nasdaq 
Stockholm Small Cap, förutsatt att tillräcklig spridning av Konvertibeln uppnåtts, varvid första dag för handel9) beräknas 
infalla under v. 9-10, 201510).

Härmed inbjuds nuvarande aktieägare i Stockwik Förvaltning AB (publ) till teckning av Konvertibler i Stockwik Förvaltning 
AB (publ), i enlighet med villkoren i detta Prospekt.

Solna den 19 januari 2015
Stockwik Förvaltning AB (publ)
Styrelsen

6 Beräknat som det högsta antal nya aktier som kan tillkomma genom konverteringen, dividerat med antal aktier därefter, varvid bortsetts från eventuella 
aktier, som kan komma att tecknas enligt utestående teckningsoptioner och i den riktade kvittningsemission till säljaren av BergFast AB, som beslutades 
på den extra bolagstämman den 15 december 2014. Kvittning skall ske under perioden 16-28 februari 2015  - d.v.s. efter teckningstiden för förestående 
Företrädesemission  - där styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. Innehavare av utestående teckningsoptioner, vilka emitterades vid årsstämman i 
april 2014, har förbundit sig att inte utnyttja dessa förrän tidigast fr.o.m. den 12 februari 2015.
7 Se fotnot 6.
8 För ytterligare information, se avsnittet ”Teckningsförbindelser och emissionsgarantier” på sid. 58.
9 Till skillnad från aktier, där kursen uppges i SEK, handlas konvertibler i procent av det nominella belopp de emitterats för.
10 För fullständiga villkor se avsnittet ”Villkor och anvisningar” på sid. 17-21.
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Villkor och anvisningar
ERBJUDANDET
Den 15 december 2014 fattade extra bolagsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) beslut - i enlighet med styrelsens 
förslag av den 17 november 2014 - om dels en emission av Konvertibler med företrädesrätt för befintliga aktieägare, 
Företrädesemissionen, om nominellt högst 10 970 756,60 SEK före emissionskostnader, motsvarande högst 
548 537 830 Konvertibler till en kurs om 0,02 (2/100) SEK per Konvertibel, dels en riktad emission, den Riktade Emissionen, 
av ytterligare högst 82 500 000 Konvertibler till samma teckningskurs om 0,02 (2/100) SEK under förutsättning av och i 
den utsträckning Företrädesemissionen övertecknas, där skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att vid 
överteckning i Företrädesemissionen tillgodose en kraftigare efterfrågan än den ursprungligen bedömda, vilken skulle 
inbringa ytterligare högst 1 650 000 SEK före emissionskostnader.

FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING
Den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare i Stockwik Förvaltning äger företrädesrätt att teckna 
Konvertibler. Innehav av åtta (8) aktier berättigar till teckning av fem (5) Konvertibler KV 1 2015/18 om nominellt 0,02 
(2/100) SEK per Konvertibel, tillika Unit.

AVSTÄMNINGSDAG
Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vem som skall erhålla teckningsrätter, tillika Uniträtter, i 
Företrädesemissionen är den 15 januari 2015. Sista dag för handel i Stockwik Förvaltnings aktie inklusive rätt att erhålla 
teckningsrätter är den 13 januari 2015 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 14 januari 2015.

TECKNINGSKURS
Teckningskursen uppgår till 0,02 (2/100) SEK per Konvertibel motsvarande Konvertibelns nominella belopp. Courtage 
utgår ej. 
 

TECKNINGSRÄTTER
Rätten att teckna Konvertibler med företrädesrätt utövas med stöd av teckningsrätter. För varje på avstämningsdagen 
innehavd aktie erhålles en (1) teckningsrätt. Det krävs åtta (8) teckningsrätter för teckning av fem (5) Konvertibler KV 1 
2015/18, d.v.s. fem (5) Units. 

HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER
Handel med teckningsrätter kommer äga rum på Nasdaq Stockholm Small Cap under perioden från och med den 20 
januari till och med den 30 januari 2015. Aktieägare skall vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med 
erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av teckningsrätter. Erhållna teckningsrätter måste antingen 
användas för teckning av Konvertibler senast den 3 februari 2015 eller säljas senast den 30 januari 2015 för att inte 
förfalla värdelösa. 

TECKNINGSTID
Teckning av Konvertibler skall ske under perioden från och med den 20 januari till och med den 3 februari 2015. Efter 
teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade teckningsrätter 
kommer, utan avisering från Euroclear, att bokas bort från VP-kontot. Styrelsen i Stockwik Förvaltning förbehåller sig 
rätten att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. För det fall beslut om förlängning av teckningstiden fattas, 
skall Bolaget informera marknaden om detta senast den 3 februari 2015. 
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TECKNING OCH BETALNING MED STÖD AV TECKNINGSRÄTTER
Direktregistrerade aktieägare
Information till aktieägare
De aktieägare eller företrädare för aktieägare, som på avstämningsdagen den 15 januari 2015 är registrerade i den av 
Euroclear för Stockwik Förvaltnings räkning förda aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande 
inbetalningsavi, sammanfattande inbjudan, ”Särskild anmälningssedel”, samt ”Anmälningssedel för teckning utan stöd 
av teckningsrätter”. På inbetalningsavin framgår bl.a. antalet erhållna teckningsrätter samt hur många Konvertibler, som 
kan tecknas.

Ett fullständigt Prospekt kommer att finnas tillgängligt på Stockwiks hemsida, www.stockwik.se samt på Consensus 
hemsida, www.consensusam.se/stockwik liksom på Aqurat Fondkommissions hemsida www.aqurat.se för nerladdning.  

Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckningen över panthavare med flera, erhåller 
inte någon information utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares 
VP-konto utsändes ej. 

Teckning och betalning med stöd av företrädesrätt
Teckning med stöd av teckningsrätter skall ske genom samtidig kontant betalning senast den 3 februari 2015. Teckning 
genom betalning skall göras antingen med den förtryckta inbetalningsavi, som bifogats emissionsredovisningen, eller 
med den inbetalningsavi, som är fogad till ”Särskild anmälningssedel” enligt följande två alternativ:

 1. Emissionsredovisning med förtryckt inbetalningsavi från Euroclear
I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning, skall endast den till 
emissionsredovisningen bifogade förtryckta inbetalningsavin från Euroclear användas som underlag för teckning genom 
kontant betalning. ”Särskild anmälningssedel” skall då ej användas. Inga ändringar eller tillägg får göras i den förtryckta 
texten på inbetalningsavin. Anmälan är bindande. 

2. ”Särskild anmälningssedel”
I det fall ett annat antal teckningsrätter än vad, som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen, utnyttjas 
för teckning, t.ex. genom att teckningsrätter förvärvas eller avyttras, skall ”Särskild anmälningssedel” med 
bifogad inbetalningsavi användas som underlag för teckning genom kontant betalning i enlighet med instruktioner 
på anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear skall inte användas. Aktieägaren skall på 
anmälningssedeln uppge det antal teckningsrätter som utnyttjas, antal Konvertibler, som denne tecknar sig för samt 
belopp att betala. Om betalning sker på annat sätt än med den vidhängande inbetalningsavin skall VP-konto anges 
som referens. Det är endast tillåtet att insända en (1) ”Särskild anmälningssedel”. I det fall fler än en (1) ”Särskild 
anmälningssedel” insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld ”Särskild 
anmälningssedel” kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

”Särskild anmälningssedel” kan erhållas från Aqurat Fondkommission på nedanstående telefonnummer. Ifylld ”Särskild 
anmälningssedel” skall i samband med erlagd betalning skickas eller faxas enligt nedan och vara Aqurat Fondkommission 
tillhanda senast kl. 15:00 den 3 februari 2015. 

Aqurat Fondkommission AB
Ärende: Stockwik
Box 7461
103 92 Stockholm
Fax: 08-684 05 801
Tfn: 08-684 05 800
Email: info@aqurat.se (inskannad anmälningssedel)

Förvaltarregistrerade aktieägare
De aktieägare som på avstämningsdagen är förvaltarregistrerade hos bank eller fondkommissionär erhåller ingen 
emissionsredovisning från Euroclear. Teckning och betalning skall i detta fall ske i enlighet med anvisningar från 
respektive bank eller fondkommissionär.
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TECKNING OCH BETALNING UTAN STÖD AV TECKNINGSRÄTTER 
SAMT TILLDELNING
Teckning 
Teckning av Konvertibler kan även ske utan stöd av teckningsrätter. Teckning av Konvertibler utan företrädesrätt skall 
ske under samma period som teckning av Konvertibler med företrädesrätt, d.v.s. från och med den 20 januari till och 
med den 3 februari 2015 och till samma teckningskurs om 0,02 (2/100) SEK per Konvertibel. Teckning utan stöd av 
teckningsrätter i Erbjudandet skall ske i poster om 300 000 Konvertibler motsvarande 6 000 SEK.

Anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter skall göras på ”Anmälningssedel för teckning utan stöd av 
företrädesrätt”. Sådan anmälningssedel kan erhållas från Aqurat Fondkommission på ovanstående adress eller 
telefonnummer eller laddas ned från www.stockwik.se, www.consensusam.se/stockwik liksom från www.aqurat.se. 
Ifylld och undertecknad anmälningssedel skall vara Aqurat Fondkommission tillhanda på ovanstående adress senast 
kl. 15:00 den 3 februari 2015. Det är endast tillåtet att insända en (1) ”Anmälningssedel för teckning utan stöd av 
företrädesrätt”. I det fall fler än en (1) ”Anmälningssedel utan stöd av företrädesrätt” insändes kommer enbart den sist 
inkomna att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan 
är bindande.

Tilldelning och betalning
För det fall inte samtliga Konvertibler tecknas med företrädesrätt enligt ovan skall Stockwik Förvaltnings styrelse, inom 
ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av Konvertibler till annan, som tecknat Konvertibler utan 
stöd av företrädesrätt, samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid skall ske. 

Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota och betalning skall ske i enlighet med 
anvisningarna på denna. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningstid (beräknat till v. 
7) och betalning skall ske senast tre (3) bankdagar därefter. I det fall teckningstiden förlängs, flyttas tiden för besked om 
tilldelning fram i motsvarande antal dagar. De som inte tilldelats några Konvertibler får inget meddelande.

I första hand skall tilldelning av nya Konvertibler, som tecknats utan stöd av teckningsrätter, ske till sådana tecknare, som 
även tecknat Konvertibler med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller 
inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal 
teckningsrätter, som utnyttjats för teckning av Konvertibler och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 

I andra hand skall tilldelning av Konvertibler, som tecknats utan stöd av teckningsrätter, ske till andra, som tecknat 
utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut skall tilldelning ske pro rata i 
förhållande till det antal Konvertibler, som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 

I tredje och sista hand skall tilldelning av Konvertibler ske till garanter av Företrädesemissionen och för det fall att 
tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut skall tilldelning ske pro-rata i förhållande till det belopp, som varje garant 
garanterat teckning för och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 

AKTIEÄGARE BOSATTA UTANFÖR SVERIGE
Aktieägare som är bosatta utanför Sverige och, som äger rätt att teckna Konvertibler i Erbjudandet, kan vända sig till 
Aqurat Fondkommission på telefonnummer, enligt ovan för information om teckning och betalning.
 
Erbjudandet enligt detta Prospekt riktar sig inte till personer, som är bosatta i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, 
Sydafrika, Singapore, Hong Kong, Japan, eller Schweiz, eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, 
registrering eller andra åtgärder än de, som följer av svensk rätt. 

ERHÅLLANDE AV BETALD TECKNAD UNIT (”BTU”)
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär upp till tre (3) 
bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse att inbokning av Betalda Tecknade 
Units, BTU, har skett på tecknarens VP-konto. Aktieägare som har sitt innehav på depå hos bank eller fondkommissionär 
delges information från respektive förvaltare. 
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HANDEL MED BTU
Handel i BTU kommer att ske på Nasdaq Stockholm Small Cap under perioden från och med den 20 januari 2015 till och 
med registrering av Företrädesemissionen på Bolagsverket, vilken beräknas genomföras under v. 9, 2015. Aktieägare 
skall vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning 
av BTU.

LEVERANS AV KONVERTIBLER 
Betald Tecknad Unit kommer att ersättas av Konvertibler KV 1 2015/18 så snart Företrädesemissionen har registrerats 
hos Bolagsverket. Bolagsverkets registrering beräknas ske i v. 9, 2015. Efter denna registrering kommer BTU att ombokas 
till Konvertibler KV 1 2015/18 utan särskild avisering, vilket beräknas ske under v. 9, 2015. Tecknade konvertibler utan 
företrädesrätt kommer att registreras på Bolagsverket samtidigt liksom utbokning av Konvertibler KV 1.

HANDEL MED KONVERTIBLER OCH AKTIER
Konvertiblerna är fritt överlåtbara och Stockwik Förvaltning kommer att ansöka om notering av Konvertiblerna på 
Nasdaq Stockholm Small Cap. Konvertiblernas ISIN-kod är SE0006509865. Konvertiblerna beräknas bli upptagna till 
handel under v. 9-10, 2015, förutsatt att tillräcklig spridning av Konvertiblerna uppnås. Om ansökan om notering av 
Konvertiblerna inte beviljas, avser Stockwik Förvaltning istället låta Konvertiblerna bli föremål för handel på alternativ 
handelsplats. Konvertiblerna kommer att registreras hos Euroclear, som för Stockwik Förvaltnings räkning för skuldbok 
avseende konvertibelinnehavare.

Stockwik Förvaltnings aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap. Aktien handlas under kortnamnet STWK och har 
ISIN-kod SE0001159344. De nyemitterade aktierna, som tillkommer med anledning av konvertering av Konvertiblerna, 
kommer att bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm Small Cap med samma ISIN-kod. 

RÄTT TILL VINSTUTDELNING
Aktie som tillkommit genom konvertering medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för 
vinstutdelning, som infaller närmast efter den dag då konvertering verkställts i enlighet med konvertibelvillkoren. 

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I ERBJUDANDET
Stockwik avser att offentliggöra utfallet i Erbjudandet genom pressmeddelande på Bolagets hemsida. Sådant 
offentliggörande beräknas ske i v. 6, 2015.

TECKNINGSFÖRBINDELSE- OCH GARANTIÅTAGANDEN
Stockwik Förvaltning har från huvudaktieägare, en styrelseledamot, koncernledning samt ett antal investerare 
erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden, motsvarande etthundra (100) % av det totala beloppet i 
Företrädesemissionen om 10,97 MSEK.

DEN RIKTADE EMISSIONEN
Den Riktade Emissionen har beslutats av extra bolagsstämma den 15 december 2014  - i enlighet med styrelsens förslag 
av den 17 november 2014  - och är villkorad av att Företrädesemissionen blir övertecknad. Syftet med den Riktade 
Emissionen är att tillgodose en kraftigare efterfrågan än den ursprungligen bedömda i Företrädesemissionen. Teckning, 
tilldelning och betalning i den Riktade Emissionen sker i enlighet med vad, som beskrivs ovan i stycket ”Teckning och 
betalning utan stöd av teckningsrätter samt tilldelning”. Inga interimsvärdepapper kommer att utfärdas inom ramen för 
den Riktade Emissionen.

UTSPÄDNING
Vid full teckning i Företrädesemissionen och sedermera full konvertering, kan Stockwik Förvaltnings aktier öka med 
högst 548 537 830 aktier från 877 660 535 aktier till 1 426 198 365 aktier, vilket motsvarar en ökning av antalet aktier 
med högst 62,5 %. Utspädningseffekten för de aktieägare, som väljer att inte delta i Företrädesemissionen uppgår till 
högst 38,5 %11) av rösterna och kapitalet vid konverteringstillfället.

11   Beräknat som det högsta antal nya aktier, som kan tillkomma genom konverteringen dividerat med antal aktier därefter, varvid bortsetts från eventuella 
aktier, som kan komma att tecknas enligt utestående teckningsoptioner och i den riktade kvittningsemission till säljaren av BergFast AB, som beslutades 
på extra bolagstämma den 15 december 2014.
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Vid full teckning i den Riktade Emissionen och sedermera full konvertering av dessa Konvertibler, kan Stockwik 
Förvaltnings aktier öka med högst 82 500 000 aktier. Utspädningseffekten för de aktieägare, som väljer att inte 
delta i Företrädesemissionen och i den Riktade Emissionen, uppgår till högst 41,8 %12) av rösterna och kapitalet vid 
konverteringstillfället.

METOD FÖR ATT FASTSTÄLLA TECKNINGSKURSEN
En konvertibel kan betraktas som ett skuldebrev med en tillhörande teckningsoption. Värdet av en konvertibel är 
därför beroende av dels faktorer som styr hur skuldinstrument värderas, bl.a. instrumentets ränta, marknadsräntorna, 
ränte- och amorteringsperiodiciteten för instrumentet och Emittentens bedömda betalningsförmåga, dels faktorer som 
styr hur aktierna i Emittenten värderas, bl.a. vinst och kassaflöde per aktie, Emittentens värdering i förhållande till 
jämförbara bolag, aktiens volatilitet och Emittentens förväntade tillväxtmöjligheter. Konvertibler handlas i procent av 
det nominella belopp de emitterats för.

Utgångspunkten för Stockwik Förvaltnings fastställande av teckningskursen per Konvertibel och konverteringskursen 
har varit ett långsiktigt försiktigt värde med dagens koncernstruktur efter avdrag för sedvanlig rabatt.

KONVERTIBELVILLKOREN I KORTHET
Konvertiblerna emitteras enligt Aktiebolagslagen (2005:551) och registreras hos Bolagsverket samt utgör 
skuldförbindelser, som ger rätt, men inte skyldighet, att helt eller delvis konvertera fordran mot aktier i Stockwik 
Förvaltning. Konvertiblerna ges ut under ”Konvertibelt Lån KV 1 2015/18”. 

•       Nominellt lånebelopp: Det nominella lånebeloppet uppgår till högst 12 620 756,60 SEK. 

•       Konvertibelns löptid: Konvertibelns löptid är 9 februari 2015  - 8 februari 2018.

•       Ränta: Det Konvertibla Lånet löper med en fast ränta på åtta (8) % på årsbasis under Lånets hela löptid.  Ränta

         skall beräknas på basis av ett år om 360 dagar bestående av tolv (12) månader om vardera 30 dagar, utom vid en

        ofullständig månad, då det faktiska antalet dagar som förflutit skall räknas. Vid Konvertering bortfaller rätten till

         ränta för tiden från närmast föregående förfallodag för ränta. 

•       Ränteutbetalning: Ränta skall erläggas i efterskott den sista dagen i februari, maj, augusti och november, med

          början i maj 2015, samt på Lånets förfallodag den 8 februari 2018, eller, om sådan dag inte är en bankdag, ska den

         skjutas upp till närmast följande bankdag förutsatt att denna inte infaller i nästföljande kalendermånad, och om så

         är fallet skall förfallodagen istället flyttas fram till närmast föregående bankdag.

•       Konverteringsperioder: Konvertibelinnehavare äger rätt att konvertera hela eller delar av sin fordran på Stockwik  

        Förvaltning till aktier under tolv (12) s.k. konverteringsperioder, som infaller den 1/-15/5 2015, 1-15/8 2015,

        1-15/11 2015, 1-15/2 2016, 1/-15/5 2016, 1-15/8 2016, 1-15/11 2016, 1-15/2 2017, 1-15/5 2017, 1-15/8 2017,

        1-15/11 2017 samt 15/12 2017-15/1 2018.

•       Konverteringskurs: Konverteringskursen uppgår till 0,02 (2/100) SEK.

•       Handel: Se sid. 20.

Fullständiga villkor för Konvertiblerna framgår i avsnittet ”Villkor för Konvertibelt Lån KV1 2015/18 i Stockwik Förvaltning 
AB (publ), ISIN SE0006509865, om maximalt 12 620 756,60 SEK”, på sid. 65-72.

12 Se fotnot 11.
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VD har ordet
Bästa aktieägare/investerare!
Stockwik kan genom den förestående Företrädesemissionen av Konvertibler ta ett viktigt kliv i sin utveckling. 
Genom förvärvet av BergFast AB adderar vi ett intressant bolag inom skötsel av utemiljöer och kompletterande 
anläggningsarbeten, samtidigt som basen i Bolaget kompletteras med hög kompetens och ett starkt resultat och 
kassaflöde. Den föreliggande Företrädesemissionen på högst ca 10,97 MSEK är en väsentlig byggsten i finansieringen av 
detta framåtriktade förvärv. Med den Riktade Emissionen om högst 1,65 MSEK kan vi tillgodose en kraftigare efterfrågan 
än den ursprungligen bedömda vid överteckning i Företrädesemissionen.

Förvärvet utgör det första steget inom ramen för Stockwiks övergripande affärsidé att växa organiskt samt via prisvärda 
förvärv inom befintliga och nya verksamheter under lönsamhet. Att erbjuda en bas för företag att utvecklas organiskt 
och via kompletterande förvärv liksom att ge våra aktieägare en möjlighet att vara delägare i en portfölj av välskötta, 
lönsamma, mindre, svenska bolag är viktiga komponenter i Stockwiks övergripande affärsidé. Vi avser skapa en portfölj 
av välskötta bolag med god, långsiktig och uthållig lönsamhet samt äga dessa bolag på lång sikt. Målet är att förvärva 
mindre, svenska bolag (100 %) med rörelsevärden13) om 25-150 MSEK. Stockwik ska ta tillvara på de mindre bolagens 
spetskompetens och erbjuda det stora bolagets trygghet samt utgöra en stabil plattform för framtida tillväxt för 
portföljbolagen. 

Portföljbolaget BergFast är verksamt inom markskötsel, vilket omfattar skötsel av utemiljöer och ytor i större 
bostadsområden och kring kommersiella fastigheter gentemot fastighetsbolag och kommuner. Utöver detta förekommer 
kompletterande anläggningsarbeten. Arbetena utförs främst i Stockholmsområdet. BergFast har 30 anställda. BergFast 
bedriver en stabil verksamhet gentemot en etablerad kundbas och som ett resultat uppvisar företaget god lönsamhet. 
Stockwik tilltalas av kvaliteten och stabiliteten i hur BergFasts verksamhet bedrivs och ser god potential till fortsatt 
expansion. Möjligheter finns att växa såväl organiskt som via ytterligare förvärv i en bransch med ett stort antal mindre 
aktörer. 

Förvärvet av BergFast hade preliminärt redan under 2014 en positiv nettoresultatpåverkan på Stockwik. Vi räknar med 
en stabil och positiv utveckling för BergFasts omsättning och rörelseresultat före avskrivningar under innevarande år 
och ser goda möjligheter att även fortsättningsvis expandera såväl omsättning som rörelseresultatet före avskrivningar 
genom organisk tillväxt och kompletterande förvärv av liknande verksamheter.

Bolaget har för att uppnå en uthållig lönsamhet inom de båda övriga helägda portföljbolagen, Comsystem Mobility 
och Stjärna Fyrkant Svenska, en målsättning att växa organiskt samt genom förvärv och i tillägg aktivt delta i den 
strukturomvandling den del av telekommarknaden, som Stockwik verkar på, bedöms behöva. Även dessa verksamheter 
agerar på en fragmenterad marknad med ett stort antal aktörer. Stjärna Fyrkant Svenska adderade under 2014 nya 
franchisetagare, bl.a. i Piteå och Östersund.

I syfte att stärka dessa två portföljbolag genomfördes ett antal lönsamhetshöjande åtgärder under 2014 med full 
resultateffekt 2015. Inom Comsystem Mobility omfattade dessa åtgärder främst en kostnadseffektivisering och i första 
hand på personalsidan, varvid personalnumerären reducerades med åtta årsanställda. Inom Stjärna Fyrkant Svenska 
arbetade vi under förra året intensivt med att utveckla, omstrukturera och effektivisera verksamheten. Här omfattade 
de lönsamhetshöjande åtgärderna en förstärkning av intäktsbasen samt en effektivisering av kostnadsbasen inom 
främst callcenter-verksamheten och även genom avyttring av Stockwiks butik i Sundsvall. Gällande intäktsbasen har 
franchisekonceptet utvecklats och tjänsteerbjudandet mot mindre företag har utökats genom att bl.a. erbjuda tjänster 
från alla ledande mobiltelefonoperatörer.

Comsystem Mobility är en rikstäckande, operatörs- och terminaloberoende leverantör av tjänster och produkter 
inom mobiltelefoni till större företag och offentlig sektor i Sverige. Comsystem Mobility erbjuder enkla, snabba, 
pålitliga och användarvänliga produkter och tjänster till konkurrenskraftiga priser, vilket möjliggör ökad effektivitet 
och tids- och kostnadsbesparingar inom investeringar, implementering och drift av kunders mobiltelefonparker, 
mobiltelefonabonnemang samt övriga mobiltelefonikringtjänster. Comsystem Mobility erbjuder sina kunder hantering 
av dylika ärenden rörande mobiltelefoni via tjänsten Mobile outsourcing liksom via tjänsten Mobile Management 
Systems, där kunderna själva kan hantera detta. Comsystem Mobility avser bibehålla en position som en ledande, 
oberoende leverantör av mobiltelefoniprodukter/-tjänster och outsourcingpartner för optimering åt kunden av 
investeringar, implementering och drift inom detta segment av mobiltelefonin.

13 Värden på företag på skuld-/kassafri basis.
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Stjärna Fyrkant Svenska erbjuder mindre företag i Sverige telefoni- och IT-produkter samt tjänster. Butiker inom ramen 
för Stockwiks franchisingkoncept svarar för huvuddelen av verksamheten, omfattande försäljning av mobiltelefoner, 
mobiltelefoniabonnemang, mobiltelefontillbehör och mobiltelefonikringtjänster. Bolagets intäkter utgörs av 
franchiseavgifter från franchisetagarna och bonus från leverantörer. Vidare bedrivs rikstäckande försäljning av telefoni- 
och IT-produkter samt tjänster via ett callcenter, vilket även erbjuder support-, service- och helpdesktjänster inom 
mobiltelefoni och IT. Stockwik är genom Stjärna Fyrkant Svenska en av Sveriges största oberoende återförsäljare av 
mobiltelefoner etc. till mindre företag med 14 operatörs- och terminaloberoende franchisebutiker i 14 städer.

Vi räknar med stigande omsättning och förbättrat rörelseresultatet före avskrivningar för Comsystem Mobility och Stjärna 
Fyrkant Svenska under innevarande år och ser goda möjligheter att även fortsättningsvis expandera såväl omsättning 
som rörelseresultatet före avskrivningar genom både organisk tillväxt och kompletterande förvärv av liknande, mindre 
verksamheter

Välkommen att teckna konvertibler i Stockwik Förvaltning!
Stockwik tar viktiga steg genom förvärvet av BergFast samt omstruktureringen av Stockwiks verksamhet inom telekom. 
Omstruktureringen av Bolagets verksamhet inom telekom är genomförd genom en effektivisering och anpassning av 
kostnaderna och därtill har intäktsbasen utvecklats.

Genom förvärvet av BergFast adderar Bolaget en verksamhet med höga rörelsemarginaler och ytterligare tillväxtpotential 
organiskt och via förvärv. Viktiga byggstenar i BergFast är ett brett erbjudande av hög kvalitet till en stabil kundbas, 
starka kundrelationer, en stabil personalstyrka med god utbildning och en modern maskinpark samt ett mycket gott 
rykte på marknaden.

Bolaget förväntas nu gå in i en ny fas med god tillväxt, goda kassaflöden och ett bra resultat samt med potential att höja 
dessa och kunna växa från en stabil bas och därmed bygga ytterligare värden.

Den föreliggande Företrädesemissionen på högst 10,97 MSEK är en väsentlig byggsten i finansieringen av det 
framåtriktade förvärvet av BergFast. Med den Riktade Emissionen om högst 1,65 MSEK kan vi tillgodose en kraftigare 
efterfrågan än den ursprungligen bedömda vid överteckning i Företrädesemissionen, vilket skulle utöka basen för 
framtida satsningar inklusive fortsatta förvärv. Stockwik Förvaltning har från huvudaktieägare, en styrelseledamot, 
koncernledning samt ett antal investerare erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden, motsvarande 100 % av 
det totala beloppet i Företrädesemissionen.

Välkommen att teckna Konvertibler i Stockwik Förvaltning i enlighet med detta Prospekt.

David Andreasson 
VD för Stockwik Förvaltning AB (publ)
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Verksamhetsbeskrivning
Stockwik omfattar i dagsläget tre helägda, rörelsedrivande portföljbolag - BergFast AB, Comsystem Mobility AB och 
Stjärna Fyrkant Svenska AB. BergFast bedriver skötsel av hög kvalitet av utemiljöer och ytor i större bostadsområden 
och kring kommersiella fastigheter med kompletterande anläggningsarbeten gentemot fastighetsbolag och 
kommuner i främst Stockholmsområdet. Comsystem Mobility är en rikstäckande, operatörs- och terminaloberoende 
leverantör av tjänster och produkter inom mobiltelefoni till större företag och offentlig sektor i Sverige. Comsystem 
Mobility erbjuder i syfte att avlasta kundernas interna IT enkla, snabba, pålitliga och användarvänliga produkter och 
tjänster till konkurrenskraftiga priser. Erbjudandet möjliggör ökad effektivitet samt tids- och kostnadsbesparingar 
inom investeringar, implementering och drift av kunders mobiltelefonparker, mobiltelefonabonnemang samt övriga 
mobiltelefonikringtjänster. Stjärna Fyrkant Svenska är en av Sveriges största operatörs- och terminaloberoende aktörer. 
Stjärna Fyrkant Svenska bedriver försäljning i Sverige till mindre företag av mobiltelefoner, mobiltelefoniabonnemang, 
mobiltelefontillbehör och mobiltelefonikringtjänster via butiker enligt ett franchisingkoncept och rikstäckande via ett 
callcenter, vilket även erbjuder support-, service- och helpdesktjänster inom mobiltelefoni och IT. 

STOCKWIK
Stockwik har formulerat en affärsidé, mål och strategi.

Affärsidé, mål och strategi
Affärsidé
Att erbjuda en bas för företag att utvecklas organiskt och via kompletterande förvärv liksom att ge Stockwik Förvaltnings 
aktieägare en möjlighet att vara delägare i en portfölj av välskötta, lönsamma, mindre, svenska bolag är viktiga 
komponenter i Stockwiks övergripande affärsidé.

Mål
Stockwiks mål är att växa organiskt och via prisvärda förvärv inom befintliga och nya verksamheter under lönsamhet. 
Bolaget avser skapa en portfölj av välskötta, lönsamma, mindre, svenska bolag med god och uthållig lönsamhet och 
äga dessa bolag på lång sikt och avser förvärva denna typ av företag (100 %) med rörelsevärden14) om ca 25-150 MSEK.

Strategi
Bolagets strategi går ut på att förvärva och äga välskötta bolag med god lönsamhet. Stockwik ska ta tillvara på de 
mindre bolagens spetskompetens och erbjuda det stora bolagets trygghet samt ska utgöra en stabil plattform för 
portföljbolagen att expandera. Stockwik utgår ifrån tre ledord; rätt människor, rätt värderingar samt rätt företag.

Verksamhet
Stockwik består i nuläget av de tre helägda rörelsedrivande dotterbolagen BergFast AB, Comsystem Mobility AB och 
Stjärna Fyrkant Svenska AB. Koncernen omsatte 106,3 MSEK januari-december 2013 och 52,7 MSEK januari-september 
2014 med rörelseresultat före avskrivningar för motsvarande perioder om  -18,1 MSEK respektive  -6,1 MSEK.

BERGFAST AB
Affärsidé, mål och strategi

Affärsidé
BergFast ABs affärsidé är att erbjuda all markskötsel kunderna efterfrågar.

Operationella mål
BergFast AB har nedanstående operationella mål:

• Att erbjuda ett fullserviceutbud.
• Att erbjuda hög kvalitet i sina tjänster.
• Att upprätthålla en stabil kundbas.

14 Värden på företag på skuld-/kassafri basis.
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Finansiella mål
BergFast AB har följande finansiella mål:

• En tillväxt överstigande marknadens tillväxt.
• Att uppnå en rörelsemarginal (före avskrivningar) om drygt 15 % över en konjunkturcykel. 
• Att uppnå en avkastning på sysselsatt kapital om 25 % eller högre.

Strategi
Stockwiks mål att expandera verksamheten i BergFast snabbare än marknaden ska nås genom att växa organiskt, där 
BergFasts höga servicekvalitet och erfarna samt välutbildade personal spelar en viktig roll, samt via förvärv. Eftersom 
branschen karaktäriseras av ett stort antal mindre aktörer är det Stockwiks bedömning att det går att växa betydligt 
genom förvärv av mindre bolag.

BergFast ska nå sitt rörelsemarginalmål genom att dels uppvisa en god tillväxt -där bl.a. en lämplig mängd 
anläggningsarbeten är tänkt att bidra till ökade marginaler  - dels genom att upprätthålla en god kostnadskontroll. 

Genom att hålla ett antal nyckelparametrar (se nedan) på en hög nivå och ytterligare förbättra dem kan BergFast 
bibehålla en stabil kundbas och upprätthålla goda kontakter med kunderna samt bibehålla en bas för fortsatt tillväxt 
med goda marginaler.  

Verksamhet
BergFast bedriver skötsel av utemiljöer och ytor i större bostadsområden och kring kommersiella fastigheter med 
kompletterande anläggningsarbeten. Anläggningsarbeten står för ca en tredjedel av omsättningen och uppkommer ofta 
i samband med markskötselavtal. Bolagets markskötselenhet är lokaliserad till Stockholm där merparten av uppdragen 
utförs.

Kundnyttan är betydande, då samtliga tjänster utförs av erfaren och välutbildad personal, vilket ger hög kvalitet till 
kunden. Tjänsteerbjudandet utgörs av ett brett fullserviceutbud, som omfattar bl.a. gräsklippning, ogräsbekämpning, 
trädbeskärning, klippning av buskar, lövupptagning, skräpplockning, in - och uttagning av trädgårdsmöbler (inkl. 
inoljning), skötsel och underhåll av lekutrustning och julgranar (inkl. belysning), snöröjning, halkbekämpning, 
takskottning, sandupptagning och mindre markarbeten. 

BergFast har en stabil kundbas och ett gott rykte på marknaden. Nuvarande kunder omfattar fastighetsbolag 
och kommuner. Uppdragen, som ofta spänner över mer än ett år och ofta förlängs, vinns på hög kvalitet i service, 
leveranssäkerhet samt konkurrenskraftiga priser. 

BergFast omsatte 34,3 MSEK januari-december 2013 och 25,2 MSEK januari-september 2014 med rörelseresultat före 
avskrivningar för motsvarande perioder om 5,7 MSEK respektive 3,7 MSEK.

På grund av marknadens fragmentariska struktur är det Stockwiks bedömning att BergFast kommer att växa, förutom 
organiskt, även via förvärv och genomföra detta under god lönsamhet.

Viktiga nyckelparametrar för BergFasts tillväxt och resultat är dess stabila personalstyrka med god utbildning, 
fullserviceutbud, höga servicekvalitet till konkurrenskraftiga priser, moderna maskinpark, effektiva lokalisering av 
depåer samt gynnsamma blandning av stora och mindre uppdrag i närheten av varandra liksom låga administrativa 
kostnader. Basen för en god organisk tillväxt och bra marginaler finns således redan i BergFast AB. Lönsamheten i 
branschen är att anse som god. Rörelsemarginalen (före avskrivningar) i välskötta företag bedöms ligga på 12  - 18 %.

COMSYSTEM MOBILITY AB
Affärsidé, mål och strategi

Affärsidé
Comsystem Mobility ABs affärsidé är att genom att erbjuda konkurrenskraftiga produkter och tjänster till konkurrenskraftiga 
priser optimera kunders investeringar, implementering och drift av mobiltelefonparker, mobiltelefoniabonnemang samt 
övriga mobiltelefonikringtjänster liksom avlasta kundernas interna IT. 
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Operationella mål
Comsystem Mobility AB har nedanstående operationella mål:

• Att vara en ledande, operatörs - och terminaloberoende leverantör av mobiltelefoniprodukter/-tjänster med 
 bred och nöjd kundbas inom företagssektorn och offentlig sektor. 
• Att erbjuda hög kvalitet i sina tjänster.
• Att upprätthålla en stabil kundbas.

Finansiella mål
Comsystem Mobility AB har följande finansiella mål:

• En tillväxt överstigande marknadens tillväxt.
• Att uppnå en rörelsemarginal (före avskrivningar) om ca 10 % över en konjunkturcykel.
• Att uppnå en avkastning på sysselsatt kapital om 25 % eller högre.

Strategi
Tillväxtstrategin vilar på organisk tillväxt genom en effektiv säljkår avseende kanalval, struktur och bemanning samt ett 
vidareutvecklat och bredare kunderbjudande, ett fortsatt fokus på IT-effektiviseringar och på potentiella strukturaffärer 
liksom ett erbjudande, som ligger rätt i tiden med tanke på ökande mobiltelefonisystemkomplexitet och säkerhetsfokus. 
Tillväxtstrategin omfattar kompletterande förvärv av liknande, mindre verksamheter. Stockwik ser ett tydligt behov av 
strukturell förändring i branschen och planerar att ta en ledande roll i denna förändring.

Den effektiva hantering, som Comsystem Mobility erbjuder, efterfrågas i ökande grad. Genom att växa och leverera 
kundnöjdhet avser Stockwik förbli en ledande operatörs- och terminaloberoende leverantör av mobiltelefoniprodukter/-
tjänster och outsourcingpartner inom optimering av kunders investeringar, implementering och drift av 
mobiltelefonparker, mobiltelefoniabonnemang samt övriga mobiltelefonikringtjänster. 

Den organiska tillväxten och kundnöjdheten samt möjligheten att upprätthålla en stabil kundbas vilar på företagets 
betydande kunnande samt användarvänliga kommunikationslösningar baserade på stödsystem eller outsourcing med 
fokus på enkelhet, tids- och kostnadseffektivitet samt trygghet, säkerhet, pålitlighet, support och service. Andra bärande 
komponenter i tillväxtstrategin och för att kunderna ska vara nöjda är att de användarvänliga kommunikationslösningarna 
möjliggör hantering av kunders mobila telefonilösningar på daglig basis och på längre sikt samt ger kunderna en samlad 
lösning för kontroll av alla mobiltelefoner relaterat till funktioner, kostnader och support. Eftersom Comsystem Mobility 
är operatörs- och terminaloberoende kan kunden erhålla det mest fördelaktiga priset.

Tillväxt, kostnadsanpassning och effektivisering av verksamheten samverkar till att Stockwik förväntas uppnå 
rörelsemarginalmålet (före avskrivningar).

Verksamhet
Comsystem Mobility - en rikstäckande, operatörs - och terminaloberoende leverantör av tjänster och produkter inom 
mobiltelefoni till större företag och offentlig sektor i Sverige  - erbjuder i syfte att avlasta kundernas interna IT enkla, 
snabba, pålitliga och användarvänliga produkter och tjänster till konkurrenskraftiga priser. Erbjudandet möjliggör 
ökad effektivitet samt tids- och kostnadsbesparingar inom investeringar, implementering och drift av kunders 
mobiltelefonparker, mobiltelefonabonnemang samt övriga mobiltelefonikringtjänster.

Comsystem Mobility omsatte 65,0 MSEK under 2013 och 41,0 MSEK under januari-september 2014 med rörelseresultat 
före avskrivningar för motsvarande perioder om  -2,1 MSEK respektive 0,01 MSEK.

Mobile Management Systems
En mobiladministratörs uppgift på ett företag är att hantera företagets mobila användning och tillgodose användarnas 
behov av mobiltelefoner och mobiltelefontillbehör, mobiltelefonabonnemang och mobiltelefonkringtjänster, där även 
säkerheten är en väsentlig parameter. Mobile Management Systems (”MMS”) är ett webbaserat administrationsverktyg 
kunden inhandlar för att själv sköta all hantering av sitt mobila användande. 

Comsystem Mobilitys främsta tjänsteerbjudande, MMS, underlättar mobiladministratörens uppgift och avlastar 
kundernas interna IT. MMS ger kunden möjlighet att hantera uppgifter om befintlig utrustning, beställnings- och 
leveransstatus, abonnemangshantering, uppföljning av ärendehantering, faktureringsrutiner och hantering av SIM-kort. 
Kunden får därmed en god överblick över sin totala användning av mobiltelefoni samt de kostnader den medför. MMS 
kan delas upp i fyra olika moduler: inköp, administration, service och support.
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Mobile Management Systems uppbyggnad och kundnytta

MMS är företagets webbaserade systemverktyg för administration av mobiltelefoni under hela livscykeln.

I modulen ”Inköp” kan kunden, i enlighet med sin mobilpolicy, anpassa modellutbudet, abonnemangsformer och 
mobiltelefonkringtjänster till användarna i det aktuella företaget, t.ex. genom att enbart göra utvalda produkter 
tillgängliga på individnivå. Varje mobiltelefonanvändare får sina inköp godkända via en attestfunktion och beställningen 
görs enkelt via systemets webbshop, som kan anpassas till varje kunds önskemål och preferenser. En beställd produkt 
eller tjänst registreras automatiskt i kundens system och är lätt nåbar för support och service.

Modulen ”Administration” ger en kund tillgång till bl.a. uppföljnings - och analysunderlag, inventarieregister 
och ändring/uppdatering av mobiltelefonpolicy. Administrationsmodulen ger kunden en enkel hantering av sitt 
mobiltelefonianvändande samt kontroll och överblick över mobiltelefonikostnader.

I modulen ”Service” ingår hantering av garantiärenden samt utbyte av produkter liksom produkten Mobile Device 
Management (”MDM”), som ger kunden möjlighet att löpande administrera mobiltelefonernas mjukvara på distans 
genom att utföra säkerhetskopiering och återställning av information på mobiltelefonerna från en central punkt. Detta 
ger kontroll över informationen på mobiltelefonerna, vilket minimerar risken att affärskritisk information hamnar i 
orätta händer.

I modulen ”Support” erbjuder Comsystem Mobility effektiv och tillgänglig support avseende mobiltelefonernas och 
mobiltelefonkringtjänsternas funktion. All kommunikation sker här via webben så kunden själv kan anmäla och bevaka 
sitt ärende. För att säkerställa hög servicenivå har alla mellanled eliminerats och prioriterad hantering av samtliga 
ärenden garanteras, d.v.s. kunden får alltid hjälp direkt. I de fall kunden omedelbart måste ersätta en skadad eller 
borttappad mobil kan Comsystem Mobility erbjuda utbytesservice, varvid kunden inom 24 timmar erhåller en likvärdig 
mobiltelefon

Mobile outsourcing
Comsystem Mobility erbjuder även Mobile Outsourcing, där Comsystem Mobility, istället för kunden själv, sköter all 
hantering av mobiltelefoniärenden åt kunden. 

Comsystem Mobility arbetar i ett första steg gemensamt med företagen fram ett styrdokument med villkor och riktlinjer för 
mobiltelefonihanteringen. Därefter sköter Comsystem Mobility all kontakt med mobiltelefonanvändare och rapporterar 
kvartalsvis om mobiltelefonanvändandet, kostnader etc. till kunden. I ett läge där ett företag skall välja mobiltelefoner 
och mobiltelefonabonnemang står Comsystem Mobility även till förfogande med konsultation gällande t.ex. val av 
abonnemang  - vilket är värdefullt för kunden till följd av det stora utbudet   - migrering, uppdatering, utrustning, support 
och driftslösningar. Comsystem Mobility bistår även vid upprättande av avtal. Tillval och specialutformade lösningar kan 
utarbetas för kunder med ytterligare behov.

Admini-
stration

Inköp

SupportService
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STJÄRNA FYRKANT SVENSKA AB
Affärsidé, mål och strategi
 
Affärsidé
Genom ett franchisekoncept skall Stockwik erbjuda en attraktiv plattform för mindre franchisetagare att öka sin och 
Stockwiks konkurrenskraft och lönsamhet, vilket kompletteras med en sälj- och supportinriktad callcenter-verksamhet.

Operationella mål
Stjärna Fyrkant Svenska AB har nedanstående operationella mål:

• Att vara en ledande operatörs- och terminaloberoende leverantör av mobiltelefoner, mobiltelefoniabonnemang, 
 mobiltelefontillbehör och mobiltelefonikringtjänster till mindre företag i Sverige.
• Att erbjuda hög kvalitet i sina tjänster. 
• Att upprätthålla en stabil kundbas.
 

Finansiella mål
Stjärna Fyrkant Svenska AB har följande finansiella mål:

• En tillväxt överstigande marknadens tillväxt.
• Att uppnå en rörelsemarginal (före avskrivningar) om ca 10 % över en konjunkturcykel. 
• Att uppnå en avkastning på sysselsatt kapital om 25 % eller högre.

Strategi
Stockwiks expansion inom Stjärna Fyrkant Svenska baseras i första hand på det franchisekoncept Stockwik erbjuder i 
syfte att skapa en plattform för ökad omsättning och resultat för franchisetagarna och därmed intäkter för Stockwik. 
Callcenter-verksamheten fungerar som ett viktigt stöd avseende bl.a. support -, service- och helpdesktjänster i denna 
expansion för både Stjärna Fyrkant Svenskas kunder och franchisetagare utöver att den bedriver försäljning.

Förutom organisk tillväxt, baserad på en utveckling av franchisekonceptet avseende varumärket och konceptet för 
Stjärna Fyrkant Svenska samt en effektivisering av säljkår, säljkanaler och säljsystem liksom callcenter-verksamheten, 
avser Bolaget bibehålla och stärka positionen som marknadsledande operatörs- och terminaloberoende leverantör 
genom att fortsätta addera franchisebutiker, vilket sammantaget avses leda till en tillväxt överstigande marknadens 
tillväxt. Tillväxtstrategin omfattar också kompletterande förvärv av liknande, mindre verksamheter.

Stjärna Fyrkant Svenska ska upprätthålla en stabil kundbas genom att erbjuda hög kvalitet i sina tjänster samt hålla god 
kontakt med kunderna.

Stjärna Fyrkant Svenskas tillväxt samt marknadsledande position som operatörs- och terminaloberoende 
mobilåterförsäljare till mindre företag är väsentliga parametrar för att höja marginalerna liksom en kontinuerlig 
anpassning av kostnaderna och effektivisering i övrigt av verksamheten.

Verksamhet
Stjärna Fyrkant Svenska är en av Sveriges största operatörs- och terminaloberoende mobiltelefoniåterförsäljare till 
mindre företag. Stjärna Fyrkant Svenska bedriver försäljning i Sverige av mobiltelefoner, mobiltelefoniabonnemang, 
mobiltelefontillbehör och mobiltelefonikringtjänster via butiker enligt ett franchisingkoncept och rikstäckande 
via ett callcenter, vilket även erbjuder support-, service- och helpdesktjänster inom mobiltelefoni och IT. Via sitt 
franchisekoncept erbjuder Stjärna Fyrkant Svenska ett attraktivt erbjudande för mindre detaljister att öka sin lönsamhet 
och konkurrenskraft. Att Stjärna Fyrkant Svenska är operatörs- och terminaloberoende ger kunden en stor valfrihet. 
Vidare har Stjärna Fyrkant Svenska ett brett och kvalificerat utbud av fordons -IT, d.v.s. komradio, taxameter, navigation 
m.m., där flertalet franchisetagare har Swedac-ackreditering, innebärande att de är certifierade av myndigheten 
Swedac, som arbetar för att varor och tjänster ska vara säkra och tillförlitliga och därmed godkända för det växande 
behovet inom yrkestrafik.

Butikerna inom ramen för franchising svarar för huvuddelen av Stjärna Fyrkant Svenskas omsättning i form av 
franchiseavgifter och bonus från leverantörerna till Stockwik. Stjärna Fyrkant Svenska omsatte 42,2 MSEK under 2013 
och 12,4 MSEK januari-september 2014 med rörelseresultat före avskrivningar för motsvarande perioder om  -9,7 MSEK 
respektive 0,3 MSEK.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

Årsredovisning 2013 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

Årsredovisning 2013 

29

Franchise
Butikerna inom ramen för franchising säljer bl.a. mobiltelefoner, mobiltelefoniabonnemang, mobiltelefontillbehör, 
mobiltelefonikringtjänster, komradio samt telefonväxlar. Stockwiks franchisekoncept bygger på att anslutna 
franchisetagare har en befintlig verksamhet inom något eller några av områdena telefoni-, fordons-, IT- eller 
radiokommunikation. Stockwik bidrar med stordriftsfördelar inom främst inköp samt avseende IT- och ekonomifunktionen 
liksom övrigt stöd samt varumärke. Franchisetagarna äger och ansvarar för sin försäljningsenhet. I Bolaget återfinns 14 
franchisebutiker i 14 städer.

Callcenter
Stjärna Fyrkant Svenska bedriver rikstäckande försäljning av sina produkter och tjänster (mobiltelefoner, 
mobiltelefoniabonnemang, mobiltelefontillbehör och mobiltelefonikringtjänster) även via ett callcenter i Sundsvall, 
vilket även fungerar som ett stöd för Stjärna Fyrkant Svenskas kunder och franchisetagare avseende bl.a. support-, 
service- och helpdesktjänster. Ett kundföretag kan t.ex. köpa in ”1st Line Support”, varvid all typ av support för kundens 
användare hanteras. 

ORGANISATION OCH PERSONAL
Bolaget består av de helägda dotterbolagen Comsystem Mobility AB, org. nr. 556338-0418, Stjärna Fyrkant Nordic 
AB (holdingbolag), org. nr. 556223-7692 och Stockwik Mark AB (holdingbolag), org. nr. 556974-0318. Stjärna Fyrkant 
Nordic äger 100 % av Stjärna Fyrkant Svenska AB, org. nr. 556223-2198. Stockwik Mark innehar 100 % i BergFast AB, org. 
nr. 556613-0612. Comsystem Mobility äger 100 % av Coport Com Systems AB, org. nr. 556931-5954 (ej rörelsedrivande, 
under avveckling) och Mobyson Business Solutions AB, org. nr. 556565-6195 (ej rörelsedrivande). Stockwik Förvaltning 
AB (publ), org. nr. 556294-7845 – Emittenten  - är moderbolag i Koncernen.
 

Stockwik 
Förvaltning AB

(publ)

Coport Com 
Systems AB

Comsystem 
Mobility AB

Stjärna Fyrkant 
Nordic AB

Stockwik 
Mark AB

BergFast ABMobyson Business 
Solutions AB

Stjärna Fyrkant 
Svenska AB

100%100% 100%

100% 100% 100% 100%

Per den 30 september 2014 hade Stockwik 31 anställda. Medelantalet anställda uppgick till 35 personer under kvartal 
1-3 2014 och till 67 personer under 2013. Det lägre antalet anställda under kvartal 1-3 2014 beror på effektiviseringar 
på personalsidan. I och med förvärvet av BergFast ökade antalet anställda per den 1 oktober 2014 med 30 personer.

 

Koncernstruktur
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VERKSAMHETSHISTORIK
1987-2000
Bolaget noterades på O-listan 1987 under firman Polargasintressenter AB. Verksamheten bestod då i att borra efter 
olja på nordliga Svalbard. Två år senare, 1989, bytte Bolaget namn till Petro Arctic AB. Verksamheten breddades då till 
att omfatta fler prospekteringsprojekt inom olja och gas. Bolaget förvärvade 1994 PC-leverantören Lap Power Holding 
AB och antog samtidigt detta namn. Verksamheten stöptes om till ett riskkapitalbolag inom e-handel år 2000 och bytte 
namn till Extended Capital Group AB. 

2001-2014
Telekom, mobiltelefoni, mobila system och tjänster samt markskötsel
År 2001 bytte Bolaget namn till Freetel AB och ändrade även verksamhetsinriktning till telekom och mobiltelefoni. 
År 2004 bytte Bolaget namn till Onetwocom AB, varvid verksamheten fokuserades på försäljning av mobiltelefoner 
på bensinmackar. År 2007 bytte Bolaget namn till Mobyson AB vid ett förvärv av detsamma. Bolaget breddade 
därmed sin telekomverksamhet till att innefatta försäljning av mobila system och tjänster. År 2010 förvärvade Bolaget 
telekombolaget Stjärna Fyrkant Nordic AB, bildat 1996, och antog denna firma. I och med detta förvärv började Bolaget 
att sälja sina produkter och tjänster via även franchisebutiker och callcenter. År 2013 bytte Stjärna Fyrkant AB namn 
till Stockwik Förvaltning AB. År 2014 breddade Stockwik sin verksamhet till att innefatta även markskötseltjänster efter 
förvärvet av BergFast AB. Koncernen har historiskt sett uppvisat negativa resultat till följd av felsatsningar under ett 
antal år. Kostnadseffektiviseringar och förvärvet av det nya portföljbolaget, BergFast, under 2013-2014 har lagt en fast 
grund inför framtiden. 
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Marknad
BERGFAST AB
Marknadsdrivkrafter
Omsättningen inom markskötsel- och anläggningstjänster på den svenska marknaden bedöms bero till stor del av 
den rådande konjunkturen. Konjunkturinstitutet prognosticerar en ökning i Sveriges BNP för 2014 och 201515), vilket 
förväntas innebära en ökad efterfrågan på markskötsel- och anläggningstjänster. 

Källa: Konjunkturinstitutet, Konjunkturläget, prognosen i augusti 2014, Konjunkturprognosen till och med 2015, s. 1

Konkurrenter
Marknaden för markskötsel- och anläggningstjänster är fragmenterad och karaktäriseras av ett stort antal mindre 
aktörer. De två största aktörerna, Green Landscaping och Svensk Markservice, omsätter ca 700 MSEK vardera och står 
tillsammans för ca 10 % av den totala årliga marknaden i Sverige på 12-15 miljarder SEK. 

COMSYSTEM MOBILITY AB OCH STJÄRNA FYRKANT SVENSKA AB
Marknadsdrivkrafter och marknadstillväxt
Telekomverksamheten i Bolaget styrs bl.a. av tillväxten för mobila abonnemang på samtals- och datatjänster för företag 
i Sverige, antalet sålda mobiltelefoner, churn (när en abonnent avbryter sitt abonnemang med sin operatör och därmed 
ofta byter till en annan operatör), komplexiteten i telefonisystemen och tillväxten av datatrafik i mobiltelefoninäten. 
Utvecklingen för dessa parametrar visar på en fortsatt tillväxt på den underliggande marknaden i Sverige för Stockwiks 
telekomverksamhet.

15  Konjunkturinstitutet, Konjunkturläget, prognosen i augusti 2014, BNP och efterfrågan, sida 1.
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Källa: PTS, Svensk Telemarknad 2013, ISSN 1650-9862, rapporttabeller (bilaga 1), tabell 13.

Den årliga genomsnittliga tillväxten för antalet mobila abonnemang avseende mobila samtals- och datatjänster för 
företag i Sverige uppgick till 7 % under perioden 2005-13. Antalet mobila abonnemang för företag i Sverige uppgick 
i slutet av år 2013 till ca 3,2 miljoner16) - en betydande marknad. Stockwik räknar med en växande framtida marknad. 

Antalet sålda mobiltelefoner överensstämmer i stort med antalet sålda mobila abonnemang, vilka enligt ovan visar 
en stigande trend avseende mobila samtals - och datatjänster för företag i Sverige. Telefonerna går mer och mer mot 
smartphones och i genomsnitt dyrare telefoner, vilket också driver marknadstillväxten i nominella termer. 

En väsentlig faktor för mobiltelefonförsäljningen utgör churn, vilket ger betydande försäljningsvolymer för mobiltelefoner 
även utan abonnemangstillväxt

Ökande komplexitet i telefonisystemen och tilltagande efterfrågan på snabbare mobila tjänster leder till stigande 
efterfrågan på bättre och säkrare administrativa kommunikationslösningar och säkrare informationslagring för 
mobiltelefonin, vilket är positivt för företag som Comsystem Mobility, som levererar enkla, snabba, pålitliga och 
användarvänliga produkter och tjänster. 

Enligt Cisco, ett av världens största nätverksföretag, kommer den globala mobildatatrafiken att öka 11 gånger mellan 
2013 och 201817), vilket talar för en framtida tilltagande komplexitet i tele-/datanäten i Sverige.

Comsystem Mobility påverkas av samtliga ovan nämnda parametrar, Stjärna Fyrkant Svenska främst av utvecklingen 
för abonnemang på mobila samtals- och datatjänster på företagsmarknaden, antalet sålda mobiltelefoner samt av 
churnen. Den stigande andelen mobila tilläggstjänster leder till betydande volymer smartphones, vilka ofta används i 
företag, varför Stjärna Fyrkant Svenska även påverkas av den ökande mobildatatrafiken

Konkurrenter
De största konkurrenterna till Comsystem Mobility är TDC och Telia, som erbjuder mobiltelefonoperatörsbundna 
tjänster likt Mobile Management Systems. Atea, BKE och Evry erbjuder mjukvara inom mobiltelefoni till företagskunder, 
samtidigt som de likt Comsystem Mobility är oberoende av mobiltelefonabonnemangsleverantör.

Butikskedjor inriktade på telefoni, exempelvis The Phonehouse och Dialect, samt stormarknader, t.ex. MediaMarkt, 
Elgiganten och Siba, säljer enklare mobiltelefonitjänster och mobiltelefoner till företag och konkurrerar med Stjärna 
Fyrkant Svenska AB. Även webbutiker som Katshing och Dustin säljer mobiltelefoner till företagskunder.

16  PTS, Svensk Telemarknad 2013, ISSN 1650-9862, rapporttabeller (bilaga 1), tabell 13, tillgängligt via http://statistik.pts.se/pts2013/.
17  Cisco, “Cisco Visual Networking Index: Global Mobile Data Traffic Forecast Update, 2013–2018,” februari 2014.
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Finansiell översikt i sammandrag
Nedanstående tabeller visar historisk finansiell information i utdrag för Stockwik avseende räkenskapsåren 2011-2013 
samt för delårsperioden januari–september 2014. Informationen har hämtats från Stockwiks årsredovisningar för 2011-
2013, vilka har reviderats av Bolagets revisor, samt från Stockwiks delårsrapport för januari–september 2014, vilken har 
granskats översiktligt av Bolagets revisor. 

Årsredovisningarna och delårsrapporterna, vilka publicerats på sedvanligt sätt, har ingivits till Finansinspektionen 
och skall infogas genom hänvisning och utgöra en del av Prospektet. Den finansiella informationen nedan bör läsas 
tillsammans med övrig information inklusive noter i nämnda årsredovisningar och delårsrapporter samt i avsnittet 
”Kommentarer till den finansiella utvecklingen”. 

REDOVISNINGPRINCIPER
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (ÅRL) och RFR 2. Koncernredovisning för Stockwik 
har upprättats i enlighet med ÅRL, RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner samt International 
Financial Reporting Standards (IFRS) och IFRIC-tolkningar så som de antagits av EU. Den har upprättats enligt 
anskaffningsvärdemetoden. Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som Koncernen utom i vissa fall, 
vilket innebär att IFRS värderings- och upplysningsregler tillämpas med avvikelser. De avvikelser, som förekommer mellan 
moderbolagets och Koncernens redovisningsprinciper föranleds av begränsningar i möjligheterna att tillämpa IFRS i 
moderbolaget, framförallt till följd av ÅRL. Resultaträkningsrelaterade poster avser perioden 1 januari - 31 december 
och balansrelaterade poster avser den 31 december.

Delårsrapporterna är upprättade i enlighet med ÅRL, IAS 34 Delårsrapportering, RFR 1, RFR 2 och IFRS.

Koncernens resultaträkning, TSEK

     Jan.-sept.             Jan.-sept.            Jan.-dec.            Jan.-dec.             Jan.-dec.
             2014     2013                2013        2012                   2011
     
Intäkter           52 723                  77 844          106 315   150 411              214 750
Kostnad för sålda varor        -37 484                 -53 326            -74 133               -89 185              -141 155
Bruttovinst          15 239  24 518             32 182     61 226                 73 595
     
Övriga externa kostnader          -6 026    -9 696            -13 357     -16 725                -21 530
Personalkostnader         -16 207 -26 523            -36 627     -43 317                -46 029
Övriga intäkter               988          98                    98           279           -
Övriga kostnader              -138         -18                 -356               -6       -52
Rörelseresultat före avskrivningar        -6 144                 -11 621           -18 060       1 457                   5 984
     
Avskrivningar/nedskrivningar          -3 964    -2 522              -3 630       -7 449                  -8 985
Rörelseresultat efter avskrivningar      -10 108                 -14 143           -21 690      -5 992                  -3 001
     
Finansiella intäkter                    6          36                    50             35                        88
Finansiella kostnader             -914       -483                  -779          -696                     -879
Resultat före skatt        -11 016                 -14 590           -22 419      -6 653                 -3 792
     
Inkomstskatt               152        190                  235        1 136                   7 214
Periodens resultat        -10 864                 -14 400           -22 184      -5 517                  3 422
-hänförligt till moderbolagets aktieägare      -10 712                 -14 140            -21 821       -5 517                  -3 422
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Koncernens balansräkning, TSEK
                                            30 sept.          30 sept.         31 dec.           31 dec.           31 dec.
                                                  2014               2013      2013            2012                2011
     
Tillgångar     
Anläggningstillgångar     
Goodwill                                              22 063            25 024   25 024         22 063            22 063
Immateriella anläggningstillgångar                   1 813              3 132     2 045           5 402             11 741
Materiella anläggningstillgångar                           662              1 549     1 389           1 587   910
Finansiella anläggningstillgångar                     7 040              7 070     7 070           7 070              7 070
Summa anläggningstillgångar                      31 578            36 775   35 528         36 122            41 784
     
Omsättningstillgångar     
Varulager                                   288              2 602     1 248           4 127               5 066
Kortfristiga fordringar                         10 968            24 059   18 017         19 423            30 400
Kortfristiga placeringar                            1 500              1 500            1 500            1500              3 000
Kassa och bank                                               4 026    532   11 460         12 940               9 888
Summa omsättningstillgångar                      16 782            28 693   32 225         37 990            48 354
     
Summa tillgångar            48 360            65 468   67 753         74 112            90 138
     
Eget kapital och skulder     
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare   19 293            33 459   29 517         38 844            44 372
Innehav utan bestämmande inflytande  0   264        170                   0        0
Långfristiga räntebärande skulder   0            10 145   12 512           9 139             15 108
Övriga långfristiga skulder och avsättningar               253   455        405              646              1 882
Kortfristiga räntebärande skulder          13 899              2 017     1 202           1 977               2 061
Övriga kortfristiga skulder           14 915            19 128   23 947         23 506            26 715
Summa eget kapital och skulder          48 360            65 468   67 753         74 112            90 138

     Jan.-sept.         Jan.-sept.        Jan.-dec.        Jan.-dec.        Jan.-dec.
              2014                 2013      2013            2012                2011
     
Den löpande verksamheten     
Resultat efter finansiella poster       -11 016             -14 590   -22 419           -6 653              -3 792
Justeringar för poster som inte     
ingår i kassaflödet m.m.           3 815                2 645              -    -          -
Avskrivningar och nedskrivningar         4 119            7 451              8 985
Betald skatt              -120                     -76          -14               218   -169
Kassaflöde från den löpande verksamheten före     
förändring av rörelsekapital        -7 321            -12 021          -18 314           1 016               5 024
     
Ökning(+)/Minskning(-) av varulager         2 879               939   -296
Ökning(+)/Minskning(-) av kortfristiga fordringar        1 414         12 150              8 472
Ökning(+)/Minskning(-) av kortfristiga skulder            442           -3 211           -12 888
Kassaflöde från den löpande verksamheten       -8 263            -12 556  -13 579         10 894    312
     
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar             -94              -391   -326
Förvärv av materiella anläggningstillgångar           -337           -1 397   -158
Förvsäljning av materiella anläggningstillgångar                 65                     -   281
Kassaflöde från investeringsverksamheten              44                 -298       -366          -1 788  -203
     
Nyemission         12 521                     -          -
Emissionskostnader          -2 056                     -          -
Upptagna lån                            3 977                     -              3 952
Amortering av låneskulder          -1 977           -6 053              -4 186
Kassaflöde från finansieringsverksamheten            785  446   12 465          -6 053  -234
     
Periodens kassaflöde         -7 434             -12 408    -1 480            3 053  -125
     
Likvida medel vid periodens början       11 460              12 950   12 940           9 888            10 016
Omräkningsdifferens likvida medel                   -         -              -                   -1       -3
Likvida medel vid periodens slut          4 026                    532   11 460         12 940              9 888

Koncernens rapport över kassaflöden, TSEK18)

18 De tomma rutorna för delårsrapporterna avser ej utskrivna siffror i delårsrapporterna, inte att de nödvändigtvis är noll. 
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Nyckeltal

Definitioner av nyckeltal
Nettoskuldsättningsgrad
Nettot av räntebärande skulder minus kassa och bank dividerat med eget kapital vid periodens slut.
Soliditet
Eget kapital vid periodens slut dividerat med balansomslutningen vid periodens slut.
Genomsnittligt antal aktier 
Vägt antal utestående aktier under perioden.
Antal aktier vid periodens slut 
Antal utestående aktier vid periodens slut.
Eget kapital per aktie
Eget kapital dividerat med antal utestående aktier vid periodens slut.
Vinst per aktie
Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier för perioden.

                          Jan.-sept.        Jan.-sept.       Jan.-dec.         Jan.-dec.        Jan.-dec.
                  2014    2013         2013               2012     2011
     
Bruttomarginal               28,9%  31,5%       30,3%              40,7%             34,3%
Rörelsemarginal före avskrivningar                Neg.    Neg.          Neg.               1,0%     2,8%
Rörelsemarginal efter avskrivningar               Neg.    Neg.          Neg.                Neg.      Neg.
Kassa och bank (TSEK)                                                4 026      532      11 460            12 940    9 888
Räntebärande skulder (TSEK)                            13 899             12 162      13 714            11 116            17 169
Nettoskuld (TSEK)                                                                  9 873             11 630         2 254              -1 824              7 281
Nettoskuldsättningsgrad (ggr)                0,51     0,34           0,08                -0,05      0,16
Soliditet                                                                                     40%     51%           44%                 52%       49%
Kassaflöde från den löpande verksamheten (TSEK)         -8 263            -12 556           -13 579            10 894       312
Kassaflöde från investeringsverksamheten (TSEK)                44     -298            -366              -1 788       -203
Kassaflöde från finansieringsverksamheten (TSEK)             785      446       12 465              -6 053       -234
Periodens kassaflöde (TSEK)               -7 434             -12 408        -1 480               3 053       -125
Genomsnittligt antal aktier                                    877 660 535   626 900 383  647 797 062  626 900 383  626 900 383
Antal aktier vid periodens slut                   877 660 535   626 900 383  877 660 535  626 900 383  626 900 383
Eget kapital per aktie (SEK)                 0,02     0,05           0,03                 0,06      0,07
Vinst per aktie (SEK)                -0,01     -0,02          -0,03                 -0,01       0,01
Utdelning per aktie (SEK)                                                  0,00     0,00           0,00                 0,00       0,00
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Kommentarer till den  finansiella utvecklingen
OMSÄTTNING 2011-2013 SAMT Q1-Q3 2014
Intäkterna för perioden januari till och med september 2014 uppgick till 52,7 (77,8) MSEK, varav drygt 4/5 kom 
från Comsystem Mobility. Att omsättningen minskade berodde främst på att Stockwik fokuserade på lönsamheten i 
verksamheten och vidtog effektiviseringsåtgärder på kostnadssidan, främst avseende personalnumerären liksom 
rensade ut försäljning, som inte konkret bidrog till lönsamheten, där bl.a. Stockwiks butik i Sundsvall avyttrades under 
första kvartalet 2014. Under kvartal 4 2013 såldes Stockwiks butik i Linköping, vilket också var en bidragande orsak till 
nedgången i omsättningen under perioden.

Intäkterna under 2013 minskade till 106,3 (150,4) MSEK beroende främst på en svag efterfrågan på Stockwiks dåvarande 
tjänsteutbud inom telekomverksamheten. Merparten av intäkterna kom från Comsystem Mobility.

Intäkterna för 2012 uppgick till 150,4 (214,8) MSEK, varav merparten kom från Comsystem Mobility. Minskningen 
berodde främst på den svaga konjunkturen och den utbredda osäkerhet, som präglade marknaden, men även på att 
enligt ett strategiskt beslut inte konkurrera om de renodlade hårdvaruaffärerna med låga marginaler.

Intäkterna under 2011 uppgick till 214,8 MSEK, varav merparten kom från Comsystem Mobility.

RÖRELSERESULTAT 2011-2013 SAMT Q1-Q3 2014
Rörelseresultatet före avskrivningar för perioden januari till och med september 2014 förbättrades till -6,1 (-11,6) 
MSEK främst på grund av kraftiga besparingsåtgärder och rationaliseringar, i första hand avseende personalnumerären. 
Omvärderingar av tilläggsköpeskillingar avseende förvärvet av Coport Com Systems AB (övriga rörelseintäkter) höjde 
rörelseresultatet med 0,6 MSEK. Rörelseresultatet efter avskrivningar förbättrades till  -10,1 (-14,1) MSEK. Det belastades 
av nedskrivningar av goodwill från förvärvet av Coport Com Systems AB (under avveckling) med  -3,0 MSEK. Comsystem 
Mobility bedöms ha påverkats positivt ur ett kassaflödesperspektiv efter avvecklingen av Coport Com Systems. Efter ett 
antal år med förluster hade Koncernen per den 31 december 2013 ackumulerat skattemässiga förlustavdrag om 388 MSEK. 

Rörelseresultatet före avskrivningar för 2013 försämrades till  -18,1 (1,5) MSEK främst på grund av en lägre omsättning 
än planerat och att de skalfördelar verksamheten baserats på inte uppnåddes. Rörelseresultatet efter avskrivningar föll 
till  -21,7 (-6,0) MSEK.

Rörelseresultatet före avskrivningar för 2012 försämrades till 1,5 (6,0) MSEK i första hand till följd av en lägre omsättning 
än förväntat och att de skalfördelar verksamheten dimensionerats för inte gav avsedd resultateffekt. Rörelseresultatet 
efter avskrivningar försämrades till  -6,0 (-3,0) MSEK.

Rörelseresultatet före avskrivningar för 2011 uppgick till 6,0 MSEK och efter avskrivningar till  -3,0 MSEK.

KASSAFLÖDE 2011-2013 SAMT Q1-Q3 2014
För perioden januari till och med september 2014 redovisade Koncernen ett negativt kassaflöde i den löpande 
verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet på -7,3 (-12,0) MSEK, vilket främst hade sin grund i det negativa 
rörelseresultatet före avskrivningar. Förändringar i rörelsekapitalet påverkade kassaflödet med -0,9 (-0,5) MSEK. 
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 0,0 (-0,3) MSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten var 
0,8 (0,4) MSEK. Det totala kassaflödet uppgick till -7,4 (-12,4) MSEK och likvida medel vid periodens slut, exklusive 
spärrade medel om 1,5 MSEK, redovisades till 4,0 (0,5) MSEK.

Koncernen uppvisade ett negativt kassaflöde i den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital under 
2013 på  -18,3 (1,0) MSEK, vilket berodde på framför allt det negativa rörelseresultatet före avskrivningar. Förändringar 
i rörelsekapitalet påverkade kassaflödet positivt med 4,7 (9,9) MSEK till följd av en minskning i kortsiktiga fordringar 
och varulager samt ökning av kortfristiga skulder. Kassaflödet från investeringsverksamheten var -0,4 (-1,8) MSEK. 
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 12,5 (-6,1) MSEK. En nyemission tillförde ca 10,5 MSEK efter 
emissionskostnader. Det totala kassaflödet redovisades till  -1,5 (3,1) MSEK och likvida medel vid periodens slut, 
exklusive spärrade medel om 1,5 MSEK, uppgick till 11,5 (12,9) MSEK.
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Bolaget uppvisade ett positivt kassaflöde i den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet under 2012 
på 1,0 (5,0) MSEK främst till följd av det positiva rörelseresultatet före avskrivningar. Förändringar i rörelsekapitalet 
tillförde ett kassaflöde om 9,9 (-4,7) MSEK till följd av kapitalfrigörelse i kortfristiga fordringar och varulager.  Kassaflödet 
från investeringsverksamheten uppgick till -1,8 (-0,2) MSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -6,1 
(-0,2) MSEK, där nettoamorteringar förklarar den negativa siffran. Det totala kassaflödet redovisades till 3,1 (-0,1) MSEK 
och likvida medel vid periodens slut, exklusive spärrade medel om 1,5 MSEK, uppgick till 12,9 (9,9) MSEK.

Koncernen hade ett positivt kassaflöde i den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital under 2011 
på 5,0 MSEK främst till följd av att rörelseresultatet före avskrivningar var positivt. Förändringar i rörelsekapitalet 
påverkade kassaflödet med -4,7 MSEK, då kortsiktiga skulder minskade samtidigt som varulagret ökade. Kassaflödet 
från investeringsverksamheten uppgick till -0,2 MSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten redovisades till -0,2 
MSEK. Det totala kassaflödet var -0,1 MSEK och likvida medel vid periodens slut, exklusive spärrade medel om 3,0 MSEK, 
uppgick till 9,9 MSEK.

FINANSIELL STÄLLNING FÖR STOCKWIK PER DEN 30 SEPTEMBER 2014
Per den 30 september 2014 uppgick balansomslutningen till 48,4 (65,5) MSEK och det egna kapitalet till 19,3 (33,5) 
MSEK, vilket gav en soliditet på 40 (51) %. Kassa och bank redovisades till 4,0 (0,5) MSEK och spärrade bankmedel (som 
säkerhet för varuleveranser inom ramen för leverantörsavtal), vilka redovisas som kortfristiga placeringar, uppgick till 
1,5 (1,5) MSEK. Räntebärande skulder redovisades totalt till 13,9 (12,2) MSEK, av vilka 0,0 (0,8) MSEK avsåg finansiell 
leasing. Nettoskuldsättningsgraden, vilken exkluderar spärrade bankmedel, uppgick till 0,51 (0,34) ggr. 

Koncernens finansiering per den 30 september utgjordes delvis av SEB blockbelåning av fakturor och checkräkningskredit. 
Koncernen har en beviljad blockbelåning upp till 70 % av utestående kundfordringar, maximalt 14 MSEK. Per 30 
september 2014 var 4,5 (6,6) MSEK av blockbelåningen utnyttjad. Koncernen har en total beviljad checkräkningskredit 
på 5,0 MSEK, varav 2,8 MSEK var utnyttjad per 30 september 2014.

BERGFAST AB; OMSÄTTNING, RÖRELSERESULTAT, TILLGÅNGAR, EGET KAPITAL OCH 
SKULDER FÖR Q1-Q3 2014
BergFast AB förvärvades den 1 oktober 2014. Intäkterna för perioden januari till och med september 2014 uppgick till 
25,2 MSEK. Rörelseresultatet före avskrivningar för samma period uppgick till 3,7 MSEK och efter avskrivningar till 2,9 
MSEK. Rörelsemarginalen (före avskrivningar) uppgick till 14,7 %. BergFast hade per sista september en kassa på 1,0 
MSEK samt inga finansiella skulder/lån.

19 Räkenskaperna har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för mindre företag. Inkomsten redovisas till verkligt 
värde av vad företaget fått eller kommer att få. Fordringar värderas till det lägsta värdet av det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar 
och skulder värderas till anskaffningsvärde, om ej annat anges. Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade av-
skrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Leasingavtal redovisas enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFN 2000:4. Samtliga leasingavtal 
redovisas som operationella leasingavtal, vilket innebär att leasingavgiften kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden.

Intäkter           25 245          Tillgångar                    Eget kapital och skulder 
Bruttovinst          14 216          Materiella anläggningstillgångar     2 138              Eget kapital                          3 491
Rörelseresultat före avskrivningar        3 672          Kortfristiga fordringar             7 959              Obeskattade reserver            87
Rörelseresultat efter avskrivningar       2 921          Kassa och bank              1 000              Övriga kortfristiga skulder    4 515
Resultat före skatt            3 004           SUMMA TILLGÅNGAR          11 097             
       

SUMMA EGET KAPITAL 
OCH SKULDER
Beräknat resultat
TOTALT

  8 093
  3 004
11 097

BergFast: Resultaträkning för perioden januari-september 2014 och balansräkning per 30 september 2014, d.v.s. 
innan Stockwik förvärvade BergFast, TSEK19) 
Resultaträkning                                                          Balansräkning
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EGET KAPITAL, SKULDSÄTTNING, TILLGÅNGAR, FINANSIELL STÄLLNING OCH 
FINANSIERINGSBEHOV
Eget kapital, skuldsättning och likviditet
Stockwiks verksamhet har under perioden 1 januari till 30 november 2014 i huvudsak finansierats genom eget kapital, 
samt till en icke oväsentlig del genom lån från huvudaktieägare, styrelse och koncernledning samt genom banklån 

Per den 30 november 2014 uppgick eget kapital i Stockwik till 18,6 MSEK, en minskning från 19,3 MSEK den 30 
september 2014 som en följd av ett negativt resultat efter skatt för perioden 30 september till 30 november 2014. 

Eget kapital och skulder, TSEK    Nettoskuldsättning, TSEK

Per den 30 november 2014 hade Bolaget totala skulder om 52,8 MSEK, varav 35,0 MSEK finansiella skulder. Icke-
finansiella skulder uppgick per den 30 november 2014 till 17,8 MSEK.

Totala skulder uppvisade under perioden 30 september 2014 till 30 november 2014 en ökning med 23,7 MSEK från 
29,1 MSEK. De finansiella skulderna ökade under denna period med 21,1 MSEK från 13,9 MSEK och de icke-finansiella 
skulderna med 2,6 MSEK från 15,2 MSEK.

Ökningen av de totala skulderna med 23,7 MSEK under perioden 1 oktober till 30 november 2014 relateras till främst 
förvärvet av BergFast den 1 oktober 2014 genom ökad upplåning (bank, ägarlån och revers till säljaren GLSE Invest) på 
21,1 MSEK samt genom ökade icke-finansiella skulder, bl.a. leverantörsskulder.

De korta och långfristiga finansiella skulderna per den 30 november 2014 inkluderade lån i bank om 8,0 MSEK, 
checkräkningskredit på 3,9 MSEK (av 5 MSEK totalt beviljat), blockbelåning av fakturor i bank om 2,9 MSEK, ägarlån 
om 20,2 MSEK samt finansiell leasing om 0,04 MSEK. Icke-finansiella skulder per den 30 november 2014 omfattade 
leverantörsskulder, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter samt övriga kortfristiga skulder. 

Per den 30 november 2014 uppgick Stockwiks kortfristiga och långfristiga skulder mot säkerhet till 14,8 MSEK. Av dessa 
avser 6,8 MSEK skulder till kreditinstitut med företagsinteckningar som säkerhet samt borgen från ägare och 8,0 MSEK 
skulder till kreditinstitut med aktier i BergFast AB som pant samt moderbolagsborgen. Skulder utan säkerhet och borgen 
per den 30 november 2014 uppgick till 38,0 MSEK, varav 20,2 MSEK avser ägarlån, 0,04 MSEK finansiell leasing samt 
17,8 MSEK icke-finansiella skulder. 

Per den 30 november 2014 uppgick Stockwiks kassa och bank till 0,2 MSEK, en minskning från 4,0 MSEK per den 30 
september 2014, ett resultat av utbetalningar i samband med förvärvet av BergFast.

        2014-11-30  
Kortfristiga skulder   
Mot borgen           -  
Mot säkerhet1)                10 787  
Blancokrediter2)                33 284  
Summa kortfristiga skulder                44 071  
   
Långfristiga  skulder   
Mot borgen                                             -  
Mot säkerhet3)                  4 000 
Blancokrediter4)                                   4 687  
Summa långfristiga skulder                  8 687 
   
Eget kapital   
Aktiekapital                                    8 777
Reservfond                                       750 
Andra reserver                               112 616 
Övrigt tillskjutet kapital             583 924 
Balanserade medel                               -687 461 
Summa eget kapital                              18 606
   
Summa eget kapital och skulder        71 364  
   
1) Säkerheterna avser företagsinteckningar, 
    aktier och borgensåtagande   
2) Leverantörsskulder, upplupna kostnader 
     och förutbetalda intäkter, övriga kortfristiga 
     skulder samt ägarlån  
3) Säkerheterna avser aktier och borgensåtagande 
4) Ägarlån

   

              2014-11-30
Likviditet 
A. Kassa1)                                                                                               185
B. Likvida medel2)                                                                          1 500
C. Lätt realiserbara värdepapper/tillgångar                               -
D. Summa Likviditet (A)+(B)+(C)                                       1 685
 
E. Kortfristiga finansiella fordringar                                               0
 
Kortfristiga finansiella skulder 
F. Kortfristiga bankskulder     10 787
G. Kortfristig del av långfristiga skulder      1 606
H. Andra kortfristiga skulder      13 933
I. Summa Kortfristig finansiell skuldsättning (F)+(G)+(H) 26 326
 
J. Netto Kortfristig finansiell skuldsättning (I)-(E)-(D) 24 641
 
Långfristiga finansiella skulder 
K. Långfristiga banklån                                                         4 000
L. Emitterade obligationer                                                                  -
M. Andra långfristiga lån                                                         4 687
N. Summa Långfristig finansiell skuldsättning (K)+(L)+(M)   8 687
 
O. Nettoskuldsättning (J)+(N)                                                      33 328
 
1) Kassa och banktillgodohavanden 
2) Spärrade medel, vilka redovisas som kortfristiga placeringar
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Anläggningstillgångar
Stockwiks immateriella anläggningstillgångar består till allra största del av goodwill hänförlig till tidigare förvärv, 
vilken omfattar främst Stjärna Fyrkant Nordic AB och Comsystem Mobility AB samt några andra mindre poster. 
Goodwill uppgick den 30 september 2014 uppgick till 22,1 MSEK av totala immateriella anläggningstillgångar om 
23,9 MSEK. Övriga immateriella anläggningstillgångar avser varumärken, kundavtal, utvecklingskostnader för IT samt 
leasade tillgångar. Stockwik bedömer löpande nedskrivningsbehovet för immateriella anläggningstillgångar genom s.k. 
impairment tests och utvärderar löpande de förutsättningar, som värderingen bygger på. Per den 31 december 2013 
uppgick de immateriella anläggningstillgångarna till 27,1 MSEK, varav goodwill 25,0 MSEK.

Bolagets materiella anläggningstillgångar består i huvudsak av inventarier och datorer, vilka per den 30 september 
2014 uppgick till 0,7 MSEK. Datorer och installationer skrivs av under 3 år. Övriga materiella anläggningstillgångar skrivs 
av under 5 år. Per den 31 december 2013 uppgick de materiella anläggningstillgångarna till 1,4 MSEK.

Koncernen nyttjar lokaler, bilar, inventarier och datorer, vilka finansieras genom operationella leasingavtal. Leasingavtal 
klassificerade som operationella medför att en väsentlig del av riskerna och fördelarna förknippade med ägandet 
av tillgången kvarstår hos leasegivaren. Betalda leasingavgifter inklusive hyreskostnader avseende operationella 
leasingavtal uppgick under perioden 1 januari – 30 september 2014 till 3,6 MSEK. För 2013 uppgick leasingavgifterna 
till 4,9 MSEK.

Stockwiks finansiella anläggningstillgångar uppgick per den 30 september 2014 till 7,0 MSEK och bestod till allra 
största delen av uppskjutna skattefordringar. Per den 31 december 2013 uppgick de finansiella anläggningstillgångarna 
till 7,1 MSEK.

Under perioden 1 oktober till 30 november 2014 ökade de immateriella anläggningstillgångarna med 20,5 MSEK till 
44,4 MSEK, där goodwill utgjorde en väsentlig del av ökningen. Denna ökning är hänförbar till förvärvet av BergFast. 
Under samma period ökade de materiella anläggningstillgångarna med 2,0 MSEK till 2,7 MSEK. Denna ökning är till 
allra största delen hänförbar till förvärvet av BergFast. De finansiella anläggningstillgångarna låg oförändrat kvar på 
7,0 MSEK.

Investeringar
Bolagets investeringar om 1,4 MSEK under de tre första kvartalen 2014 stod att hänföra till främst webbshopen i 
Comsystem Mobilitys webbaserade administrationsverktyg MMS och i inventarier. Koncernens investeringar om 3,4 
MSEK under 2013 var i huvudsak relaterade till förvärvet av Coport Com Systems (befinner sig under avveckling) och 
webbshopen i Comsystem Mobilitys webbaserade administrationsverktyg MMS. 

Under perioden 1 oktober till 30 november 2014 genomfördes investeringar om 25,0 MSEK, vilka främst är att hänföra 
till förvärvet av BergFast. BergFast är bokat till 25,0 MSEK. Slutköpeskillingen på 23,75-25 MSEK beror på BergFasts 
utveckling20).

Utöver ovanstående har Stockwik inga väsentliga pågående investeringar och har heller inte gjort några åtaganden om 
väsentliga investeringar.

Kapitalbehov, finansiering och rörelsekapital
Koncernens befintliga rörelsekapital är enligt Bolagets bedömning inte tillräckligt för de aktuella behoven under de 
kommande tolv månaderna. Underskottet i rörelsekapitalet för den kommande tolvmånadersperioden bedöms uppgå 
till ca 2 MSEK, baserat på dels prognoser för rörelsen i Koncernen med nuvarande sammansättning efter förvärvet 
av BergFast AB den 1 oktober 2014, dels framtida amorteringar och räntor för inlåning på 12,5 MSEK, upptagen i 
månadsskiftet september/oktober som en bryggfinansieringslösning med syftet att initialt finansiera den kontanta 
delen av köpeskillingen för aktierna i BergFast, där denna inlåning är tänkt att amorteras över en treårsperiod med 
början i mars 2015. 

Mot bakgrund av ovanstående har på extra bolagsstämma i Stockwik Förvaltning den 15 december 2014 styrelsens 
förslag av den 17 november 2014 godkänts om dels en Företrädesemission av Konvertibler, dels en Riktad Emission av 
Konvertibler under förutsättning av och i den utsträckning Företrädesemissionen övertecknas, där skälet till avvikelsen 
från aktieägarnas företrädesrätt är att vid överteckning i Företrädesemissionen tillgodose en kraftigare efterfrågan än 
den ursprungligen bedömda. 

20 Innehavet är bokat till 25 MSEK.
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Den förestående Företrädesemissionen väntas tillföra Koncernen högst ca 10,97 MSEK före emissionskostnader, 
varav 2,16 MSEK i en kvittning av lån upptagna i ovan nämnd bryggfinansieringslösning för initial finansiering av den 
kontanta delen av köpeskillingen för aktierna i BergFast. Den Riktade Emissionen omfattar högst 1,65 MSEK före 
emissionskostnader.

Stockwik Förvaltning har från huvudaktieägare, en styrelseledamot, koncernledning samt ett antal investerare erhållit 
teckningsförbindelser och garantiåtaganden, motsvarande 100 % av det totala beloppet i Företrädesemissionen.

Nämnd kvittning om 2,16 MSEK omfattar ingångna teckningsförbindelser (för teckningsförbindelser och garantier se 
sid. 58 under ”Teckningsförbindelser och garantiåtaganden i Företrädesemissionen”). I det fall garantierna behöver tas 
i anspråk fullt ut i Företrädesemissionen kommer ytterligare högst 4,81 MSEK att kvittas i Företrädesemissionen, där 
kvittningen avser lån i nämnd bryggfinansieringslösning samt del av skuld till säljaren av BergFast, GLSE Invest, i form 
av revers. Dessa kvittningar om högst 4,81 MSEK skulle ersätta – i det fall garantierna behöver tas i anspråk helt eller 
delvis  - amorteringar i ett senare skede.

Bolaget kan i Företrädesemissionen tillföras högst 4,0 MSEK kontant efter full kvittning enligt ovan (2,18 + 4,81 MSEK 
= 6,97 MSEK) och före emissionskostnader. I det fall Företrädesemissionen tecknas till fullo utan garanters medverkan 
tillförs högst 8,81 MSEK kontant före emissionskostnader.

Syftet med den föreliggande Företrädesemissionen är att dels amortera del av lån upptagna av Bolaget vid förvärvet 
av BergFast AB, dels att stärka Stockwiks rörelsekapital och egna kapital för fortsatt expansion. En del av kapitalet kan 
komma att allokeras även till fortsatta förvärv, i synnerhet om medel tillförs också i den Riktade Emissionen. Ju större 
andel i Företrädesemissionen, som tecknas, desto mer kontanta medel kommer att tillföras i Företrädesemissionen, 
vilket ökar Stockwiks möjligheter att allokera kapital till expansion och eventuella, fortsatta förvärv i närtid. 

Köpeskillingen för BergFast uppgår till 23,75-25 MSEK (beroende på BergFasts utveckling)21), varav 12,5 MSEK erlades 
kontant vid tillträdet den 1 oktober 2014. För resterande del – 11,25-12,5 MSEK  - har reverser ställts ut till säljaren av 
BergFast, GLSE Invest.

Bryggfinansieringslösningen för den kontanta betalningen om 12,5 MSEK vid förvärvet av BergFast omfattar lån från 
Swedbank, huvudaktieägare och styrelse/koncernledning samt från extern part. Den del av lånen om 4,81 MSEK enligt 
bryggfinansieringslösningen, som inte kvittas enligt ovan, samt amorteringar till Swedbank avser Bolaget amortera 
främst via det internt genererade kassaflödet.

Av reverserna - vilka finansierar den icke-kontanta delen av köpeskillingen för BergFast - utställda till GLSE Invest om 
11,25-12,5 MSEK avses 4,75 MSEK kvittas i en riktad emission om 118,75 miljoner aktier under våren 201522). Vidare kan 
högst 1,5 MSEK av reverserna utställda till GLSE Invest komma att kvittas i den förestående Företrädesemissionen i det 
fall garantierna behöver tas i anspråk helt eller delvis, enligt ovan (avser ovan nämnda 4,81 MSEK). 

Den del av lånen, upptagna vid förvärvet av BergFast AB, som ej kvittats, enligt ovan, avser Bolaget amortera främst via 
det internt genererade kassaflödet.

Bolaget bedömer att dess rörelsekapital efter Företrädesemissionen kommer att säkerställa behovet av finansiering av, 
enligt plan, del av upptagna lån vid förvärvet av BergFast, av rörelsekostnader och av räntekostnader för Konvertibeln 
under den kommande tolvmånadersperioden från Prospektets avgivande. Styrelsen bedömer vidare att Bolagets 
kassaflöde kommer att vara positivt under de närmaste åren, och stiga, och förväntar sig därför att kassaflödet med 
god marginal kommer att vara tillräckligt för att även efter nämnda tolvmånadersperiod säkerställa ränteutbetalningar 
relaterade till Konvertibeln och eventuella återbetalningar av Konvertibeln under dess löptid. 

Teckningsförbindelserna och garantiåtagandena, enligt ovan, är inte säkerställda genom deposition av likvida medel, 
panter eller andra säkerhetsavtal, vilket medför att det finns risk att Företrädesemissionen inte fulltecknas. Om 
Företrädesemissionen inte skulle bli fulltecknad eller endast delvis tecknad kan Stockwik komma att behöva söka 
annan finansiering, i första hand genom upptagande av lån eller omförhandling med kreditgivare och i andra hand 
genom omförhandling med kunder och leverantörer. Ytterligare alternativ till att avhjälpa det eventuella underskottet i 
rörelsekapitalet är att Bolaget reviderar sin strategi och/eller reducerar planerade investeringar. Som en konsekvens i det 
fall dessa åtgärder ej ger avsedd effekt, finns en risk att Stockwik skulle kunna tvingas ansöka om företagsrekonstruktion 
eller konkurs.

21  Se fotnot 20.
22 Beslutad av den extra bolagsstämman den 15 december 2014. Kvittning skall ske till kurs 0,04 SEK per aktie under perioden 16-28 februari 
    2015  - d.v.s. efter teckningstiden för förestående Företrädesemission  - där styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
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TENDENSER
Stockwik bedömer att marknaden för markskötsel- och anläggningstjänster kommer att fortsätta växa, givet fortsatt 
god konjunktur i Sverige, vilket förväntas för 2015. Bolaget förväntar sig även en fortsatt positiv utveckling på den 
underliggande marknaden för Bolagets telekomverksamhet, då efterfrågan på snabbare mobila tjänster, säkrare 
informationslagring och administrativt enkla system ökar över tid. Även marknadsförutsättningarna för försäljning 
av mobiltelefoner, mobiltelefoniabonnemang, mobiltelefontillbehör och mobiltelefonikringtjänster bedöms 
fortsatt positiva. Vidare är det Stockwiks bedömning att Bolagets tre portföljbolag kan ta marknadsandelar på de 
konkurrensutsatta marknader Bolaget verkar på till följd av Bolagets styrkor samt det faktum att de marknader Stockwik 
verkar på är fortsatt fragmenterade, vilket ger möjligheter till förvärv.

Bolagets rörelseresultat (före avskr.) påverkas av tre huvudparametrar, BergFasts relativt övriga porföljbolags höga 
rörelsemarginal, välrationaliserade portföljbolag inom telekom samt förväntad tillväxt på porföljbolagens underliggande 
marknader. 

Stockwik förväntas - efter förvärvet av BergFast med höga rörelsemarginaler och de lönsamhetshöjande åtgärderna 
inom Comsystem Mobility och Stjärna Fyrkant Svenska under 2014 med full resultateffekt 2015 samt förväntad tillväxt 
på porföljbolagens underliggande marknader och potentiellt fortsatta förvärv - gå in i en ny fas med god tillväxt, goda 
kassaflöden och ett bra resultat samt med potential att höja dessa och kunna växa från en stabil bas och därmed bygga 
ytterligare värden.

Under 2014 och hittills under det innevarande räkenskapsåret fram till Erbjudandet har Bolaget inte observerat några 
övriga tendenser eller osäkerhetsfaktorer, som kan förväntas ha väsentlig inverkan på Bolagets verksamhet, omsättning, 
resultat och finansiella ställning.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER DELÅRSRAPPORTEN
Stockwik förvärvade BergFast AB, som ingår i Koncernen från och med den 1 oktober 2014.

Under perioden 30 september till 30 november 2014 minskade Stockwiks kassa och bank från 4,0 MSEK till 0,2 MSEK 
medan finansiella skulder ökade från 13,9 MSEK till 35,0 MSEK, vilka förändringar stod att relatera till främst förvärvet av 
BergFast. Eget kapital minskade från 19,3 MSEK till 18,6 MSEK under samma period som en följd av ett negativt resultat 
efter skatt. Nettoskulden summerade till 34,8 MSEK den 30 november, att jämföra med 9,9 MSEK den 30 september 
2014. Sammantaget innebar dessa förändringar att Bolagets nettoskuldsättningsgrad ökade från 0,51 till 1,87 ggr.

SÄSONGSVARIATIONER
Stockwik upplever viss säsongsvariation relaterad till BergFast, där omsättningen generellt sett är lägre under 
vinterhalvåret. Stockwik ser även viss säsongsvariation, relaterad till Comsystem Mobility och Stjärna Fyrkant Svenska, 
där omsättningen generellt sett är lägre under sommaren. Bolaget känner inte till några andra säsongsvariationer, som 
har en väsentlig inverkan på Koncernens verksamhet, omsättning, resultat och finansiella ställning. 
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Stockwik Förvaltnings aktie, aktiekapital och 
ägarförhållanden
AKTIEKAPITAL OCH AKTIER
Aktiekapitalet i Stockwik Förvaltning uppgår till 8 776 605,35 SEK fördelat på 877 660 535 aktier. Aktiekapitalet skall 
enligt bolagsordningen utgöra lägst 8 500 000 SEK och högst 34 000 000 SEK fördelat på lägst 850 000 000 och högst 
3 400 000 000 aktier.

Aktierna är denominerade i svenska kronor (SEK). Aktiernas kvotvärde är 0,01 SEK per aktie. Stockwik Förvaltnings 
aktier har utgivits enligt aktiebolagslagen (2005:551). Det finns endast ett aktieslag. Samtliga emitterade aktier är fullt 
betalda. Bolagsordningen inkluderar inte särskilda bestämmelser om inlösen och konvertering. Samtliga aktier är fritt 
överlåtbara.

Samtliga aktier i Stockwik Förvaltning medför en röst. På bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för sitt fulla och 
företrädda antal aktier utan begränsning. Samtliga aktier ger lika rätt till Stockwiks resultat, tillgångar, vinstutdelning 
och eventuella överskott vid en eventuell likvidation av Stockwik Förvaltning. Vid nyteckning av aktier har aktieägare 
företräde i förhållande till det antal aktier, som innehavaren äger, om inte annat beslutas av bolagsstämman. 

Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm Small Cap med aktienamn Stockwik Förvaltning, kortnamn STWK samt ISIN-
kod SE0001159344. En handelspost omfattar en aktie. Stockwik Förvaltnings aktier är kontoförda på person. Aktieboken 
med uppgift om aktieägare hanteras av Euroclear med adress; Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. 
Samtliga till aktien knutna rättigheter tillkommer den, som är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken.

Kursutveckling för Stockwiks aktie under perioden 2 januari 2013 – 30 december 2014, där linje avser den dagliga 
kursen och staplar avser daglig handlad volym aktier
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Aktiekapitalets utveckling sedan 2008

1. Emissionskurs 1,60 SEK/aktie.
2. Nedsättning av Stockwik Förvaltnings aktiekapital. Nedsättningen genomfördes utan indragning av aktier.
3. Emissionskurs 1,00 SEK/aktie.
4. Nedsättning av Stockwik Förvaltnings aktiekapital med 169 263 103,50 SEK, varav 46 329 000 SEK användes för omedelbar täckning 
av förlust enligt fastställd balansräkning och 122 934 103,50 SEK användes för avsättning till fri fond att användas enligt bolagsstämmans 
beslut. Nedsättningen genomfördes utan indragning av aktier.
5. Emissionskurs 0,10 SEK/aktie.
6. Emissionskurs 0,12 SEK/aktie.
7. Nedsättning av Stockwik Förvaltnings aktiekapital, innebärande att Stockwik Förvaltnings aktiekapital minskades med 1/10 
av dåvarande aktiekapital om 62 690 038,30 SEK, utan indragning av aktier, för avsättning till fond att användas enligt beslut av 
bolagsstämma.
8. Emissionskurs 0,05 SEK/aktie. 

KURSUTVECKLING OCH AKTIELIKVIDITET
Aktiekursen har under perioden 1 januari till 30 december 2014 rört sig mellan 0,02 och 0,06 SEK. Börsvärdet per den 
30 december 2014 uppgick till 17,6 MSEK till kurs 0,02 SEK. Under nämnd period har 273,7 miljoner aktier omsatts 
till ett värde av 9,2 MSEK. Genomsnittligt antal omsatta aktier per handelsdag under perioden var 1,099 miljoner 
aktier, motsvarande ett värde om 36 928 SEK. Information om aktien är tillgänglig på Nasdaq Stockholms hemsida, 
www.nasdaqomxnordic.com/aktier.

VINSTUTDELNINGSPOLICY
Eventuell vinstutdelning beslutas av bolagsstämma efter förslag från styrelsen. Rätt till vinstutdelning tillfaller den som vid 
av bolagsstämman fastställd avstämningsdag är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken. Aktie som tillkommit på 
grund av Konvertering medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för vinstutdelning, som infaller 
närmast efter det att de nya aktierna införts i den av Euroclear förda aktieboken. Eventuell vinstutdelning ombesörjes 
av Euroclear, eller, för förvaltarregistrerade innehav, i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Om aktieägare inte 
kan nås genom Euroclear, kvarstår aktieägarens fordran på Stockwik Förvaltning avseende vinstutdelningsbeloppet och 
begränsas endast genom regler för preskription. Vid preskription tillfaller vinstutdelningsbeloppet Stockwik Förvaltning. 
Inga särskilda regler, restriktioner eller förfaranden avseende vinstutdelning föreligger för aktieägare, som är bosatta 
utanför Sverige.

Styrelsens ambition är att Stockwik Förvaltning skall uppnå en vinstutdelningsandel överstigande 50 % av Koncernens 
genomsnittliga resultat efter skatt betraktat över en konjunkturcykel.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Per 2014-12-30 hade Stockwik Förvaltning 10 731 aktieägare. De tio största aktieägarna hade per detta datum 60,2 % 
av kapital och röster. RIV 2 Retail Invest Vehicle 2 AB, den största aktieägaren, innehade 24,2 % av röster och kapital i 
Stockwik Förvaltning. Agder Energi Venture AS, den näst störste aktieägaren, innehade 10,4 % av röster och kapital i 
Stockwik Förvaltning. Ingen aktieägare förutom de nio största har direkt eller indirekt ett ägande, överstigande 1 % av 
röster eller kapital, såvitt Stockwik Förvaltning vet.

År  Transaktion        Förändring  Totalt antal         Förändring av           Totalt         Kvotvärde,
              av antalet            aktier            aktiekapital,              aktiekapital,                     SEK
                    aktier                SEK                           SEK 
2008 Apportemission1          3 750 000        185 070 115           6 000 000,00        296 112 184,00       1,60
2008 Nedsättning av     
 aktiekapital2                           -         185 070 115      -111 042 069,00        185 070 115,00       1,00
2008 Apportemission3          3 000 000         88 070 115            3 000 000,00        188 070 115,00       1,00
2010 Nedsättning av     
 aktiekapital4              -       188 070 115       -169 263 103,50          18 807 011,50       0,10
2010 Företrädesemission5    188 070 115       376 140 230          18 807 011,50          37 614 023,00       0,10
2010 Apportemission6     250 760 153       626 900 383          25 076 015,30         62 690 038,30       0,10
2013 Nedsättning av     
 aktiekapital7            -          626 900 383        -56 421 034,47            6 269 003,83       0,01

2013 Företrädesemission8    250 760 152        877 660 535           2 507 601,52            8 776 605,35       0,01
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Namn/firma        Antal aktier/Röster                  Andel aktier/röster

RIV 2 Retail Invest Vehicle 2 AB   212 520 756       24,2%
Agder Energi Venture AS      91 641 614       10,4%
Televenture Capital AS      55 544 050         6,3%
Advisio Aktiebolag       48 702 547        5,6%
Carnegie ASA Oslo - Klienter      41 570 536        4,7%
SEB Enskilda AS - Klientdepo      32 885 720        3,8%
Försäkringsbolaget, Avanza Pension     12 144 010        1,5%
Netfonds ASA, NQI       12 144 101        1,4%
Persson, Magnus       11 123 756       1,3%
Robur Försäkring         9 089 884        1,0%
Övriga      350 293 652      39,8%

      877 660 535     100,0%

UTSPÄDNINGSEFFEKTER
En emission av konvertibler resulterar vid konvertering till aktier i utspädning för de befintliga aktieägare, som inte 
tecknar konvertibler. 
 
Vid full teckning i Företrädesemissionen och sedermera full konvertering kan Stockwik Förvaltnings aktier öka med 
högst 548 537 830 aktier från 877 660 535 aktier till 1 426 198 365 aktier, vilket motsvarar en ökning av antalet aktier 
med 62,5%. Utspädningseffekten för de aktieägare, som väljer att inte delta i Företrädesemissionen, uppgår till högst 
38,5 %23) av rösterna och kapitalet vid konverteringstillfället.

Vid full teckning i den Riktade Emissionen och sedermera full konvertering kan Stockwik Förvaltnings aktier öka med 
högst 82 500 000 aktier.  Utspädningseffekten för de aktieägare, som väljer att inte delta i Företrädesemissionen och i 
den Riktade Emissionen, uppgår till högst 41,8 %24) av rösterna och kapitalet vid konverteringstillfället.

TECKNINGSOPTIONER
Huvudaktieägare representerade i styrelsen för Stockwik Förvaltning lämnade i februari respektive april 2014 en borgen 
till SEB för en checkräkningskredit om 5 MSEK, upptagen i februari respektive april 2014 i syfte att skapa rörelselikviditet. 
För att inte belasta Koncernens likviditet, utgick ersättningen för borgen i form av teckningsoptioner. I enlighet med 
årsstämmans beslut den 24 april 2014 emitterades 30 421 300 teckningsoptioner utan vederlag. Varje teckningsoption 
berättigar till teckning av en ny aktie till en teckningskurs om 0,02 SEK. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med 
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Huaso Holdings AB (14 196 602 teckningsoptioner), 
Televenture Capital AS (8 619 374 teckningsoptioner) och Advisio Aktiebolag (7 605 324 teckningsoptioner). Tillsammans 
står dessa huvudaktieägare bakom 24 % av Stockwik Förvaltnings aktier. Teckningsoptionerna får utnyttjas för teckning 
av aktie från och med dagen för Bolagsverkets registrering av beslutet till och med den 24 april 2015. Innehavare av de 
utestående teckningsoptionerna har förbundit sig att inte utnyttja dessa förrän tidigast fr.o.m. den 12 februari 2015.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan Stockwik Förvaltnings aktiekapital öka med högst 304 213,00 SEK 
och antalet aktier med högst 30 421 300 aktier, vilket till teckningskurs 0,02 SEK motsvarar 608 426 SEK. Innan 
Företrädesemissionen, beskriven i Prospektet, genomförs skulle dessa 30 421 300 nya aktier leda till en utspädningseffekt 
om 3,4 % och efter full teckning i Företrädesemissionen och sedermera full konvertering till en utspädningseffekt om 
2,1 %.

23 Beräknat som det högsta antal nya aktier som kan tillkomma genom konverteringen, dividerat med antal aktier därefter, varvid bortsetts från eventuella 
aktier, som kan komma att tecknas enligt utestående teckningsoptioner och i den riktade kvittningsemission till säljaren av BergFast AB, GLSE Invest AB. 
Kvittning skall ske under perioden 16-28 februari 2015  - d.v.s. efter teckningstiden för förestående Företrädesemission  - där styrelsen äger rätt att förlänga 
teckningstiden. Innehavare av utestående teckningsoptioner, vilka emitterades vid årsstämman i april 2014, har förbundit sig att inte utnyttja dessa förrän 
tidigast fr.o.m. den 12 februari 2015.
24 Se fotnot 23.

Större aktieägare per 2014-12-30

RIV 2 Retail Invest Vehicle 2 AB ägs till 50 % av Huaso Holding AB, som ägs till 100 % av Olof Nordberg, styrelseledamot i Stockwik 
Förvaltning
Tor Øystein Repstad, styrelseordförande i Stockwik Förvaltning, är verkställande direktör för Agder Energi Venture AS
Största ägaren i Televenture Capital AS är Rune Rinnan, styrelseordförande i Stockwik Förvaltning
Advisio Aktiebolag ägs av Mathias Wiesel, styrelseledamot i Stockwik Förvaltning
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KVITTNINGSEMISSION
På extra bolagsstämma i Stockwik Förvaltning den 15 december 2014 godkändes styrelsens förslag av den 17 november 
2014 om att säljaren av BergFast, GLSE Invest, skall ha rätt att teckna högst 118 750 000 nya aktier med avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt till en teckningskurs om 0,04 SEK, där betalning skall ske genom kvittning av fordran, som 
tecknaren har på Stockwik Förvaltning. Kvittning skall ske under perioden 16-28 februari 2015  - d.v.s. efter teckningstiden 
för förestående Företrädesemission - där styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. Syftet är att delfinansiera 
förvärvet av BergFast AB. Kvittningsemissionen summerar till högst 4 750 000 SEK. Den innebär att Stockwik Förvaltnings 
aktiekapital kan komma att öka med ett belopp om högst 1 187 500 SEK. Innan Företrädesemissionen, beskriven i 
Prospektet, genomförs skulle dessa 118 750 000 nya aktier leda till en utspädningseffekt om 11,9 % och efter full teckning 
i Företrädesemissionen och sedermera full konvertering till en utspädningseffekt om 7,7 %.

BEMYNDIGANDE
Stockwik Förvaltnings extra bolagsstämma den 15 december 2014 bemyndigade Bolagets styrelse att, vid ett eller flera 
tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om emission av aktier och/eller konvertibler. Bemyndigandet är 
begränsat till att avse sådant antal aktier och konvertibler, som innebär utgivande av eller konvertering till sammanlagt 
högst ett antal aktier, som motsvarar en utspädning om högst tio %, baserat på befintligt antal aktier vid tidpunkten för 
respektive emissionsbeslut.

Styrelsen kan besluta om emission även med villkor om betalning genom apport eller kvittning. Styrelsen kan besluta 
om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid betalning genom kvittning. Syftet med bemyndigandet, såvitt avser 
möjligheten att genomföra apport- eller kvittningsemission är att kunna erlägga betalning med egna aktier och/eller 
konvertibler i samband med eventuella förvärv av företag eller verksamhet, som Bolaget kan komma att genomföra 
och att reglera eventuella tilläggsköpeskillingar i samband med sådana förvärv. Utgångspunkten för emissionskursens 
fastställande i dessa fall ska vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle.

AKTIEÄGAR- OCH LOCK UP-AVTAL
Såvitt Stockwik Förvaltnings styrelse känner till, existerar inga aktieägaravtal eller motsvarande i syfte att skapa ett 
gemensamt inflytande i Bolaget. Det finns heller inga lock up-avtal för styrelseledamöter och ledande befattningshavare 
med aktieinnehav eller för andra aktieägare, som begränsar nämnda personers möjligheter att avyttra aktier, avstå 
rösträtt eller på något annat sätt begränsar möjligheterna att fritt förfoga över sina egna aktier.

ÖVRIGT
Det finns inte någon aktör eller person, som utlovat att säkerställa likviditeten i Stockwik Förvaltnings aktie genom en 
garanterad minivolym på köp- och/eller säljsidan, en likviditetsgaranti.

Aktierna i Stockwik Förvaltning är inte föremål för erbjudande, som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller 
lösningsskyldighet. Det har inte förekommit några offentliga uppköpserbjudanden i fråga om Stockwik Förvaltnings aktier 
under det innevarande eller föregående räkenskapsåret. Bolaget innehar en egen aktie till ett bokfört värde om 0,02 SEK 
och kvotvärde 0,01 SEK. 
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Styrelse, ledning och revisor
Stockwik Förvaltnings styrelse består av sex personer, inklusive ordföranden. Styrelsen har ingen suppleant. 
Styrelseledamöterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det är styrelsens uppfattning 
att Bolagets styrelse och koncernledning har den erfarenhet och expertis, som kan anses vara erforderlig för att bedriva 
Stockwiks verksamhet på ett professionellt sätt.

Styrelseledamöterna omvaldes på årsstämman den 24 april 2014 för tiden intill årsstämman 2015. Inga särskilda 
överenskommelser finns med större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter, enligt vilka styrelseledamöter 
eller ledande befattningshavare har valts eller tillsatts.

Samtliga personer i styrelse och ledande befattningshavare nås på Bolagets adress: Stockwik Förvaltning AB (publ), 
Catalinatorget 8, 183 68 Täby.

STYRELSE
Rune Rinnan
Styrelseordförande: sedan 2008 och styrelseledamot sedan 2007
Född: 1958
Utbildning: Civilekonom, Master of General Management 
Tidigare arbetslivserfarenhet: Styrelseordförande i TC Connect AB, T Connect AS, Opplysningen AS samt styrelseledamot 
i Metrima AB, Wega Mining AS, Metallica Mining AS, Music on Demand Sweden AB och Wireless Matrix Inc. 
Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i RR Capital AS, Televenture Capital AS, Televenture Management 
AS, Wavetrain Systems AS, Helix AS, Franatech AS, BR Minerals AS, Kimberlitt AS, Natural Resource Group AS, Mandela 
Big Five AS, Condalign AS och Off Piste AS. Styrelseledamot i Initial Force AS, Boost Communication AS, One2Touch AS, 
BerGenBio AS, IceFrech AS, Applied Petroleum Technology AS och PolarSat Ltd. 
Övriga väsentliga uppdrag: Managing Partner i Televenture Capital AS, verkställande direktör för Televenture Management 
AS, verkställande direktör och Managing Partner i Norsk Innovasjonskapital. 
Antal aktier i Stockwik Förvaltning: Rune Rinnan är ägare i RR Capital AS som äger Televenture Capital AS som i sin tur 
äger 55 544 050 aktier. 
Antal teckningsoptioner i Stockwik Förvaltning: Rune Rinnan är störste ägare Televenture Capital AS som innehar 
8 619 374 teckningsoptioner.
Oberoende: Oberoende i förhållande till Bolaget, Bolagets ledning och Bolagets största aktieägare.

Olof Joos
Styrelseledamot: sedan 2010
Född: 1970
Utbildning: Civilekonom 
Tidigare arbetslivserfarenhet: Olof Joos har 10 års erfarenhet från den nordiska och europeiska telekommarknaden. Olof 
Joos har även varit medlem av den exekutiva ledningen och Vice President inom TeliaSonera International Carrier AB, Vice 
President inom TeliaSonera AB och Sales Director i TDC Sverige AB.
Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Inga
Övriga väsentliga uppdrag: Inga 
Antal aktier i Stockwik Förvaltning: 4 000 000 aktier 
Antal teckningsoptioner i Stockwik Förvaltning: 0 teckningsoptioner
Oberoende: Oberoende i förhållande till Bolaget, Bolagets ledning och Bolagets största aktieägare.
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Olof Nordberg
Styrelseledamot: sedan 2010
Född: 1970
Utbildning: Civilekonom 
Tidigare arbetslivserfarenhet: Verkställande direktör för Stjärna Fyrkant Nordic AB 2005-2007 och styrelseordförande 
2009-2010. Styrelseordförande i Diös Sundsvall II AB, Höga hus i Sundsvall AB, Vector ProBoat AB, AB 360 grader,
Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Cloudberry of Scandinavia AB, Admit Ekonomi AB, Svenska 
Dagsresor AB, Jungfrusund Holding AB, Jungfrusunds Marina AB, Marna Development AB, Destination Ekerö AB, 
Fastighets AB Kajen, Jungfrusunds Mark och Sjö entreprenader AB, Jungfrusund Sjöstad AB, Ekeröfastigheter AB, 
Holding i Träkvista AB, Fastigheter i Träkvista AB, Fastighets AB Beståndet, Fastigheter i Närlunda AB, Fastighets AB Port 
Arthur, Port Arthur Holding AB, Ekerö Sjöstad AB, Music on Demand Sweden AB, Gällstaö Bryggan AB, Huaso Holdings 
AB samt styrelseledamot i RIV 2 Retail Invest Vehicle 2 AB, Gadd Digital Business Solutions AB, Säbyholm Intressenter 
AB, Ladza Holding AB och Ladza Förvaltning AB samt suppleant i Consumer Trading of Scandinavia AB. 
Övriga väsentliga uppdrag: Verkställande direktör för RIV 2 Retail Invest Vehicle 2 AB. 
Antal aktier i Stockwik Förvaltning: Olof Nordberg äger genom Huaso Holdings AB 50 % av aktierna i RIV 2 Retail Invest 
Vehicle AB, som äger 212 520 756 aktier i Stockwik Förvaltning. 
Antal teckningsoptioner i Stockwik Förvaltning: Olof Nordberg innehar genom Huaso Holdings AB 14 196 602 
teckningsoptioner. 
Oberoende: Oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning, dock inte i förhållande till Bolagets största 
aktieägare. 

Tor Øystein Repstad
Styrelseledamot: sedan 2010
Född: 1973 
Utbildning: Civilingenjör och MBA i finans 
Tidigare arbetslivserfarenhet: Styrelseordförande i Elsmart AS, Phonzo AS, Xynergo AS, Profundo AS, och Kristiansand 
D Kino Allianse AS samt styrelseledamot i Pragma Drift AS, Newphone Norge AS, Pragma AS, Pragma Drift AS, PD Holding 
AS, NordicDigital Allianse AS och SigTor AS. Ägare av Torrep Invest AS. Har tidigare varit finansanalytiker i Norsk Vekst 
ASA och analytiker i Moe Securities AS. Han har även tidigare erfarenhet från Accenture. 
Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i NEG AS (och flera bolag i NEG koncernen), BioEnergy AS, VS 
Safety AS, NetNordic Holding AS, Enfo Energy AS, Smart Grid Norway AS, Resitec AS, Meventus AS, NetSecurity AS, 
NorgesFilm AS, och Torrep Invest AS. Styrelseledamot i 24 Seven Technology Group ASA, Skagerak Venture Capital 1 
(GP) KS och Skagerak Seed Capital II (GP) KS. 
Övriga väsentliga uppdrag: Verkställande direktör för Agder Energi Venture AS och Direktör Venture i Agder Energi AS. 
Antal aktier i Stockwik Förvaltning: Tor Øystein Repstad representerar Adger Energi Venture AS som äger 91 641 614 
aktier. 
Antal teckningsoptioner i Stockwik Förvaltning: 0 teckningsoptioner.
Oberoende: Oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning, dock inte i förhållande till Bolagets största 
aktieägare.

Kjell Westerback
Styrelseledamot: sedan 2009
Född: 1958 
Utbildning: Utbildad inom teknik, ekonomi samt marknadsföring/information (DIHR) 
Tidigare arbetslivserfarenhet: Verkställande direktör för Dotcom Solutions AB samt informationsdirektör och medlem 
av koncernledningen i TietoEnator Corp. 
Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i NetNordic AS, Sundbybergs Bredband AB, Sundbybergs 
Stadsnätsbolag AB, Osby Mekan AB och TerraNet AB samt suppleant i Contech Kraftteknik AB och Cadcal Westerback 
I&I AB. 
Antal aktier i Stockwik Förvaltning: 0 aktier 
Antal teckningsoptioner i Stockwik Förvaltning: 0 teckningsoptioner.
Oberoende: Oberoende i förhållande till Bolaget, Bolagets ledning och Bolagets största aktieägare. 
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Mathias Wiesel
Styrelseledamot: sedan 2010
Född: 1973 
Utbildning: Civilekonom 
Tidigare arbetslivserfarenhet: Projektledare och strateg på Garbergs reklambyrå, manager på Ernst & Young 
Management Consulting/CGE&Y och analytiker på Braxton Associates (Sydney office). Mathias har även varit VD och 
investment manager på Mikaels Livlina AB (konkurs 2011).
Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Advisio Aktiebolag samt styrelseledamot i Artvise Holding 
AB, Artvise AB, Cariel Spirits AB, Merame AB, Codality AB, Haga Spiritus AB, MLNXT Stockholm AB, Artofus AB samt 
suppleant i Helenhibou AB och Novit Holding AB. 
Övriga väsentliga uppdrag: Ägare till Merame AB samt delägare i Artofus AB och Advisio Aktiebolag. Mathias är även 
VD och investment manager på Artofus AB. 
Antal aktier i Stockwik Förvaltning: Mathias Wiesel äger via Advisio Aktiebolag 48 702 547 aktier 
Antal teckningsoptioner i Stockwik Förvaltning: Mathias Wiesel äger via Advisio Aktiebolag 7 605 324 teckningsoptioner.
Oberoende: Oberoende i förhållande till Bolaget, Bolagets ledning och Bolagets största aktieägare

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
David Andreasson
Verkställande Direktör: anställd i Bolaget sedan 2013. Ingår i koncernledningen.
Född: 1974
Utbildning: Magisterexamen i nationalekonomi och kandidatexamen i företagsekonomi. 
Tidigare arbetslivserfarenhet: ABG Sundal Collier, Erik Penser Bankaktiebolag, Swedbank. 
Övriga väsentliga uppdrag (inkl. styrelseuppdrag): Inga
Antal aktier i Stockwik Förvaltning: 0 aktier
Antal teckningsoptioner i Stockwik Förvaltning: 0 teckningsoptioner.

Andreas Säfstrand 
Ekonomichef och bolagsjurist: anställd i Bolaget sedan 2014. Ingår i koncernledningen.
Född: 1983
Utbildning: Jur. kand. 
Tidigare arbetslivserfarenhet: Advokatfirma DLA Nordic KB.
Övriga väsentliga uppdrag (inkl. styrelseuppdrag): Inga
Antal aktier i Stockwik Förvaltning: 0 aktier
Antal teckningsoptioner i Stockwik Förvaltning: 0 teckningsoptioner

Ted Wengler 
VD Stjärna Fyrkant Svenska och Comsystem Mobility: anställd i Bolaget sedan 2013 respektive 2014
Född: 1979
Utbildning: Fil. kand. kommunikationsvetenskap 
Tidigare arbetslivserfarenhet: Hilti Svenska AB, Bosch Elverktyg, Cloudberry of Scandinavia
Övriga väsentliga uppdrag (inkl. styrelseuppdrag): Inga
Antal aktier i Stockwik Förvaltning: 91 600 aktier
Antal teckningsoptioner i Stockwik Förvaltning: 0 teckningsoptioner.
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Susanne Larsson 
Ekonomichef Stjärna Fyrkant Svenska och Comsystem Mobility: anställd i Bolaget sedan 2007
Född: 1971
Utbildning: Civilekonom  
Tidigare arbetslivserfarenhet: Permobil AB, Länsarbetsnämnden
Övriga väsentliga uppdrag (inkl. styrelseuppdrag): Inga
Antal aktier i Stockwik Förvaltning: 1 282 400 aktier
Antal teckningsoptioner i Stockwik Förvaltning: 0 teckningsoptioner.

Gunnar Lendahl 
VD BergFast: anställd i Bolaget sedan 2014
Född: 1966
Tidigare arbetslivserfarenhet: NCC Construction
Övriga väsentliga uppdrag (inkl. styrelseuppdrag): Ägare till och styrelseledamot i GLSE Invest AB samt Brossen AB.
Antal aktier i Stockwik Förvaltning: 0 aktier
Antal teckningsoptioner i Stockwik Förvaltning: 0 teckningsoptioner.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR OM STYRELSEN OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Familjeband och potentiella intressekonflikter
Ingen av Stockwik Förvaltnings styrelseledamöter eller ledande befattningshavare har något familjeband med 
annan styrelseledamot eller ledande befattningshavare. Inte heller föreligger några intressekonflikter, varmed 
styrelseledamöters och ledande befattningshavares privata intressen skulle stå i strid med Stockwiks intressen. 

Konkurser och likvidationer
Mathias Wiesel har i ett fall, vilket redovisas ovan, varit styrelseledamot i bolag som har gått i konkurs under de senaste 
fem åren. Därutöver har ingen av Bolagets styrelseledamöter eller ledande befattningshavare under de senaste 
fem åren varit ställföreträdande för bolag, som försatts i konkurs eller (ofrivillig) likvidation eller varit inblandad i 
konkursförvaltning.

Uppgift om eventuell dom i bedrägerirelaterat mål samt om anklagelser och/eller sanktioner 
från myndighet
Ingen av Bolagets styrelseledamöter eller ledande befattningshavare har under de fem senaste åren dömts i 
bedrägerirelaterade mål.

Ingen av Stockwik Förvaltnings styrelseledamöter eller ledande befattningshavare har under de senaste fem åren 
av, i lag eller förordning, bemyndigad myndighet, domstol eller godkända yrkessammanslutningar varit föremål för 
anklagelser och/eller sanktioner. Vidare har ingen av Bolagets styrelseledamöter eller ledande befattningshavare under 
de senaste fem åren förbjudits av domstol att ingå som medlem i ett bolags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan 
eller att ha ledande eller övergripande funktioner i ett bolag.

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

ERSÄTTNINGAR
VD och övriga ledande befattningshavare
Årsstämman den 24 april 2014 har fastställt riktlinjer för bestämmande av ersättning och övriga anställningsvillkor för 
ledande befattningshavare i Koncernen. Ledande befattningshavare i Koncernen är David Andreasson (VD), Andreas 
Säfstrand (ekonomichef/bolagsjurist), Ted Wengler (VD i Stjärna Fyrkant Svenska och Comsystem Mobility), Susanne 
Larsson (ekonomichef i Stjärna Fyrkant Svenska och Comsystem Mobility) och Gunnar Lendahl (VD i BergFast).
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Ersättning till ledande befattningshavare utgörs av en fast grundlön, rörlig lön, pension och övriga förmåner. Den rörliga 
lönen skall baseras på Koncernens resultat och skall vara maximerad till 100 % av den fasta ersättningens storlek. 
Ersättningen till verkställande direktören förhandlas och beslutas av styrelseordföranden eller ersättningsutskottet. 
Ersättning till övriga ledande befattningshavare förhandlas av verkställande direktören och godkänns av 
styrelseordförande eller ersättningsutskottet. Styrelsen får frångå riktlinjerna ovan om det i ett enskilt fall finns särskilda 
skäl för det.

Samtliga ledande befattningshavare har kollektiva pensionslösningar, förutom VD David Andreasson, ekonomichef/
bolagsjurist Andreas Säfstrand och Gunnar Lendahl, VD för BergFast, vilka har individuella pensionslösningar. Parterna 
har en ömsesidig uppsägningstid på tre-sex månader. Enligt avtal har VD rätt till ett avgångsvederlag utan pension i tolv 
månader. Övriga ledande befattningshavare har ej rätt till ett avgångsvederlag.

Under 2013 utgick lön och ersättningar till VD om 1 517 (2 157) TSEK, varav 89 TSEK till David Andreasson (anställd 
den 5 december 2013). Pensionskostnaderna till VD uppgick för räkenskapsåret 2013 till 429 (317) TSEK, vilka till sin 
helhet avsåg Bolagets tidigare VD. Under 2013 utgick lön och ersättningar till övriga ledande befattningshavare (nuv. 
VD och ekonomichef i Stjärna Fyrkant Svenska, tidigare ekonomichef för Stockwik och VD för Comsystem Mobility) om
2 218 (3 342) TSEK. Pensionskostnaderna till övriga ledande befattningshavare uppgick för räkenskapsåret 2013 till 
238 (246) TSEK.

Bolaget har inte några avsatta eller upplupna belopp för pensioner eller andra liknande förmåner för koncernledningen, 
som faller ut efter avträdande av tjänst. Det finns inga övriga avtal mellan Stockwik Förvaltning eller dess dotterbolag 
och ledande befattningshavare, som ger denne rätt till någon förmån efter det att uppdraget avslutats.

Styrelsen 
Kontant styrelsearvode under 2013 uppgick till totalt 875 TSEK, varav styrelseordföranden mottog 250 TSEK och 
övriga styrelseledamöter 125 TSEK vardera. Årsstämman den 24 april 2014 har fastställt riktlinjer för arvodering av 
styrelsemedlemmar samt för övrig ersättning till styrelsemedlemmar fram till och med kommande årsstämma. Arvode 
till styrelseordföranden skall utgå med oförändrat 250 TSEK för kommande mandatperiod och arvode till övriga 
styrelseledamöter skall utgå med oförändrat 125 TSEK vardera för kommande mandatperiod. Bolaget skall därutöver 
ha möjlighet att enligt avtal mellan Bolaget och styrelseledamoten ge för Bolaget kostnadsneutral ersättning till 
styrelseledamot för arbete, som faller utanför ramen för det sedvanliga styrelseuppdraget.  

Styrelseledamoten Kjell Westerback uppbär ersättning för konsulttjänster åt Stockwik i samband med upprättande 
kvartalsrapporter, för vilket han under perioden 2011-13 erhållit en årlig ersättning, som understigit 40 KSEK. 
 
Bolaget har inte några avsatta eller upplupna belopp för pensioner eller andra liknande förmåner för styrelseledamöter, 
som faller ut efter avträdande av tjänst. Det finns i övrigt inga andra avtal mellan Stockwik Förvaltning eller dess 
dotterbolag och någon styrelseledamot, som ger denne rätt till någon förmån efter det att uppdraget avslutats.

REVISORER 
Årsstämman utser revisor i Bolaget för ett år i taget. Bolagets revisor sedan 2008 är Nicklas Kullberg genom revisionsbolaget 
PricewaterhouseCoopers AB. Nicklas Kullberg (född 1970) är auktoriserad revisor och liksom PricewaterhouseCoopers 
AB medlem i FAR. Revisorn erhåller arvode enligt löpande, godkänd räkning. 
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Bolagsstyrning
Styrningen av Stockwik utgår från lagar, t.ex. aktiebolagslagen och årsredovisningslagen, regelverk för emittenter på 
Nasdaq Stockholm, god sed på aktiemarknaden, Stockwik Förvaltnings bolagsordning och Svensk kod för bolagsstyr-
ning, vilken Stockwik följt i sin helhet sedan 1 januari 2013.

Bolagsstyrningen inom Bolaget utövas främst genom bolagsstämman och styrelsen. För kontrollfrågor används i första 
hand Bolagets valda revisor.

Stockwiks bolagsstyrning i sammandrag

BOLAGSSTÄMMA
Bolagsstämman är ett aktiebolags högsta beslutande organ, genom vilket aktieägarna utövar sitt inflytande över det 
aktuella företaget. Kallelse till årsstämman i Stockwik Förvaltning skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor 
före årsstämman. Årsstämman utser styrelseledamöter och revisor samt beslutar i andra frågor såsom fastställande 
av resultat- och balansräkningar, ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör samt fastställande av 
styrelse- och revisorsarvoden. 

Alla aktieägare i Stockwik Förvaltning har rätt att få ärende behandlat på bolagsstämman förutsatt att sådan begäran 
lämnas i rätt tid. Det finns inga begränsningar i antalet röster som varje aktieägare har rätt att avge vid bolagsstämman. 
Stockwik Förvaltnings årsstämma avhålls normalt under april månad varje år.

Kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall ske tidigast 
sex och senast fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall ske tidigast sex veckor 
och senast tre veckor före bolagsstämman. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes 
Tidningar (www.bolagsverket.se) och på Stockwiks webbplats (www.stockwik.se). Vid samma tidpunkt, som kallelse 
sker, skall Stockwik genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse till bolagsstämma skett.

Bolagsordning

Arbetsordning

Instruktion till VD

Instruktion avseende
ekonomisk

rapportering

Informationspolicy

Aktieägare

Styrelse

Verkställande direktör

Valberedning

Revisor

Revisionsutskott

Ersättningsutskott
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VALBEREDNING
Valberedningens uppgift är att inför årsstämman framlägga förslag till beslut om val av stämmoordförande, antalet 
styrelseledamöter och suppleanter, val av styrelseledamöter, val av styrelseordförande samt förslag till beslut om 
arvode och annan ersättning till styrelseledamöterna. Vidare skall valberedningen lämna förslag till val av revisor och 
arvode till revisorn. Valberedningen skall även lämna förslag till beslut om eventuella förändringar i proceduren för 
utnämnande av valberedningens ledamöter och i övrigt fullgöra de uppgifter, som enligt Svensk kod för bolagsstyrning 
i tillämpliga delar kan anses ankomma på valberedningen.

Enligt gällande riktlinjer för bemanning av valberedningen skall styrelsen före utgången av det tredje kalenderkvartalet 
året innan kommande årsstämma kontakta Stockwik Förvaltnings större aktieägare och med dem inleda diskussioner 
kring vilka tre ledamöter, som skall ingå i valberedningen. Dessa skall vara oberoende såväl i förhållande till Bolaget som 
till Stockwik Förvaltnings större aktieägare. Valberedningen skall inom sig utse en ordförande.

Valberedningens ledamöter erhåller inte någon ersättning från Stockwik. Valberedningen har rätt att på Bolagets 
bekostnad engagera rekryteringskonsult eller andra externa konsulter om detta anses nödvändigt för att valberedningen 
skall kunna fullgöra sina uppgifter.

Valberedningen består av Claes Westman (ordförande), Olof Nordberg och Gabriel Albemark.

STYRELSEN
Styrelsen svarar för Bolagets organisation och för förvaltningen av Bolagets angelägenheter. Styrelsens arbete följer en 
årligen fastställd arbetsordning. Styrelsen har antagit en arbetsordning, som granskas och, om erforderligt, revideras 
årligen.

Styrelsens arbetsordning innehåller bl.a. skrivningar om antalet styrelsesammanträden, arbetsfördelningen mellan 
styrelseledamöterna samt kallelse till styrelsesammanträden. Styrelsens arbetsordning innehåller även skrivningar 
om styrelsens utskott. Utöver arbetsordningen fastställer även styrelsen en instruktion till verkställande direktören, 
innehållande bl.a. skrivningar om verksamhetsrapportering och ekonomisk rapportering. 

Enligt bolagsordningen skall Stockwik Förvaltnings styrelse bestå av lägst tre och högst åtta styrelseledamöter med 
högst åtta suppleanter. Årsstämman den 24 april 2014 utsåg sex ledamöter utan suppleanter, innebärande att styrelsen 
består av följande personer:

Rune Rinnan, styrelseordförande
Olof Joos
Olof Nordberg
Tor Øystein Repstad
Kjell Westerback
Mathias Wiesel 

Styrelsen hade under 2013 18 protokollförda sammanträden. Samtliga styrelseledamöter var närvarande vid dessa 18 
tillfällen.  Det som främst behandlades vid dessa var affärsläget - i synnerhet läget hos kunderna och leverantörerna samt 
Bolagets likviditet och marginaler - samt strukturaffärer - bl.a. Comsystem Mobility ABs förvärv av Coport Com Systems 
AB (nu under avveckling) - liksom effektiviseringsåtgärder i Bolaget avseende antalet anställda samt uppdelningen av 
verksamheten i tre separata bolag.

Styrelsen har under 2014 haft 22 protokollförda sammanträden. Vid sidan av de långsiktiga strategierna fokuserade 
styrelsen sitt arbete på likviditet och kassaflöde samt VD-rapport över verksamheten, d.v.s. sedvanlig redogörelse över 
verksamhetens utveckling - inklusive förvärvet av BergFast AB, rationaliseringar och effektiviseringar inom Comsystem 
Mobility AB, avyttringen av Stockwiks butik i Sundsvall samt förestående Företrädesemission.
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Nyckeldata för styrelseledamöter, 2014

1 Oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning, dock inte i förhållande till Bolagets största aktieägare.

Styrelseordföranden
Stockwik Förvaltnings styrelseordförande leder styrelsearbetet och ansvarar för att det är väl organiserat. Styrelsens 
dagordning upprättas av verkställande direktören i samråd med styrelseordföranden. Vidare följer styrelseordföranden 
Bolagets verksamhet och utveckling löpande genom kontakter med verkställande direktören samt övervakar att 
styrelsen fullföljer de uppgifter, som föreskrivs av bl.a. aktiebolagslagen, och för övrigt följer uppsatta lagar, regler 
och rekommendationer. Styrelseordföranden ansvarar även för att styrelsens arbete årligen utvärderas. Utvärdering 
sker vid slutet av varje styrelseledamots period och styrelseordföranden ger genom sitt deltagande i valberedningen 
nödvändig information om resultaten från utvärderingen. I tillägg har styrelseordföranden ansvaret för att inkalla och 
organisera valberedningen. 

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH KONCERNLEDNING
Verkställande direktören utses av styrelsen och sköter Stockwiks löpande förvaltning enligt styrelsens riktlinjer och 
anvisningar. Verkställande direktören ansvarar för att styrelsens beslut verkställs samt har att tillse att styrelsen 
fortlöpande hålls informerad om Bolagets resultat och ställning. 

Koncernledningen består av David Andreasson, VD för Stockwik, och Andreas Säfstrand, ekonomichef/bolagsjurist i 
Stockwik.

UTSKOTT
Bolaget har ett utskott, ersättningsutskottet. Enligt beslut av styrelsen finns inget särskilt revisionsutskott utan styrelsen 
i sin helhet fullgör revisionsutskottets uppgifter.

Ersättningsutskott
Ersättningsutskottets uppgift är att till styrelsen föreslå ersättnings- och anställningsvillkor för verkställande direktören 
samt ta ställning till övrig koncernlednings ersättnings- och anställningsvillkor, föreslagna av verkställande direktören. Det 
skall också förbereda Stockwiks ersättningspolicy. Ersättningsutskottet är vidare beredande organ för övriga eventuella 
incitamentsprogram inom Bolaget och dess dotterbolag. Ersättningsutskottet skriver ej eget protokoll, men lägger fram 
underlag till beslut i styrelsen. Styrelsen har utsett Olof Nordberg och Rune Rinnan att ingå i ersättningsutskottet med 
Rune Rinnan som ordförande. Ersättningsutskottet hade ett sammanträde under 2013 och ett sammanträde under 
2014, varvid samtliga ledamöter närvarade.

Revisionsutskott
Styrelsens uppgift inom ramen för ett revisionsutskotts arbetsuppgifter är att inför styrelsesammanträden bereda 
frågor avseende Bolagets redovisning och interna kontroll, riskhantering, finansiell information, revisorsval och arvoden 
samt extern revision. Det åligger styrelsen vidare att säkerställa insyn i och kontroll av Stockwiks verksamhet genom 
rapporter och löpande kontakter med Bolagets revisor. Den särskilda kompetens inom revision, som krävs av ABL 8:49, 
innehas av Olof Nordberg. Styrelsen hade under 2013 ett sammanträde med Bolagets revisor, där revisorn bland annat 
redogjorde för planering av revision samt resultat från granskning. Styrelsen hade även under 2014 ett sammanträde 
med Stockwiks revisor, där revisorn bland annat redogjorde för planering av revision samt resultat från granskning.

Styrelseledamot    Invald          Oberoende   Mötesnärvaro Arvode
Rune Rinnan    2007            Ja    21/22  250 TSEK
Olof Joos     2010            Ja    19/22  125 TSEK
Olof Nordberg    2010            Nej1)     17/22  125 TSEK
Tor Oysten Repstad    2010            Nej1)     21/22  125 TSEK 
Kjell Westerback    2009            Ja    21/22  125 TSEK
Mathias Wiesel    2010            Ja    20/22  125 TSEK
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REVISION
Extern revisor
Årsstämman utser revisor i Bolaget för ett år i taget intill slutet av nästa årsstämma. PricewaterhouseCoopers AB är 
Bolagets revisor. Revisorn har till uppgift att granska Bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den 
verkställande direktörens förvaltning. Revisionen är utförd i enlighet med god revisionssed i Sverige. Revision av 
årsbokslut sker under perioden januari till mars och en delårsrapport under räkenskapsåret är föremål för översiktlig 
granskning. Stockwik har, utöver revisionsuppdraget, anlitat PricewaterhouseCoopers för konsultationer inom 
skatteområdet. Den ansvarige revisorn, Nicklas Kullberg, har under året deltagit vid styrelsesammanträdet i samband 
med avlämnande av bokslutskommuniké.

Intern revision
Styrelsen har valt att inte ha en särskild internrevision eftersom Bolaget har en enkel operativ struktur.

UPPFÖLJNING, KONTROLL, RISKER OCH RISKHANTERING
Organisation och syfte
Styrelsen ansvarar för att Bolaget har en god internkontroll och formaliserade rutiner, som säkerställer att fastlagda 
principer för finansiell rapportering och internkontroll efterlevs. Styrelsen har utarbetat dokument för vad den 
ekonomiska rapporteringen till styrelsen skall innehålla. Inom ramarna för dessa har Stockwiks koncernledning fastställt 
redovisnings- och rapportinstruktioner. 

Systemet för intern kontroll och riskhantering syftar till att säkerställa att den finansiella rapporteringen sker enligt 
gällande lagar och regler, god redovisningssed samt övriga krav för börsnoterade bolag. Internkontrollarbetet i form 
av systematiskt ordnade kontroller enligt fastställda regler och rutiner skall säkerställa arbetsrutiner, förebygga 
oegentligheter, notera eventuella brister i rutiner och hantering samt initiera förbättringar och kompletterande 
utredningar.

Stockwik bedömer att den interna kontrollen av den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, baserat på hur den är 
organiserad och vilka arbetsformer som tillämpas.

Kontrollaktiviteter
Koncernledningen analyserar fortlöpande verksamhetens affärsprocesser för utvärdering av effektivitet och risker. I 
detta arbete ingår att identifiera risker för felaktigheter i den löpande finansiella rapporteringen, varvid resultat- och 
balansräkningsposter jämförs med tidigare rapporter, budget och andra plansiffror. 

Riskerna i den finansiella rapporteringen bedöms främst ligga i att materiella fel kan uppkomma i redovisningen av 
Bolagets finansiella ställning och resultat. Även Bolagets stödprocesser, inklusive bokslutsprocessen analyseras. De 
risker som identifierats i den finansiella rapporteringen hanteras genom ett antal kontrollåtgärder i verksamhetens 
processer, främst inom verksamhetsprocesser, som bedöms vara av särskild vikt för Stockwik, d.v.s. försäljning, IT-
utveckling, lager och bokslut.
 
Verksamhetsprocesserna uppdateras och förbättras löpande. Stockwik genomför varje år en initial riskbedömning 
utifrån Koncernens balans- och resultaträkning, varvid verksamhetsprocesser selekteras för kontroll, bedömning och 
dokumentation under året. Nivå på risk och omfattningen av risk i de selekterade verksamhetsprocesserna identifieras och 
gås igenom av ansvariga från ekonomifunktionen tillsammans med berörd personal, varvid bl.a. verksamhetsprocessens 
funktion och effektivitet bedöms utifrån identifierade risker och kontrollaktiviteter, vilket dokumenteras och utvärderas. 
Detta arbetssätt skapar en bred förståelse i Bolaget för betydelsen av intern kontroll och möjliggör samtidigt att ansvaret 
för att utveckla verksamhetsprocesserna ligger kvar inom respektive verksamhetsprocess.

Uppföljningsrutiner 
För att minimera riskerna i den finansiella rapporteringen har styrningsdokument tagits fram för redovisning och rutiner 
för bokslut samt för uppföljning av rapporterade bokslut.

Stockwik följer regelbundet upp efterlevnaden av dessa styrningsdokument samt effektiviteten i kontrollstrukturen. 
Styrelsen erhåller regelbundet månatlig ekonomisk rapportering. Koncernledningen genomför vidare veckovisa 
affärsgenomgångar med den operativa verksamheten. Den månatliga ekonomiska rapporteringen utökas 
innehållsmässigt inför delårsrapporterna, vilka alltid föregås av ett styrelsesammanträde, där styrelsen godkänner 
respektive delårsrapport. Styrelsen behandlar samtliga delårsrapporter samt årsredovisningen innan de publiceras. På 
månadsbasis och särskilt före kvartalsslut görs en mer noggrann genomgång av de ekonomiska resultaten med den 
operativa verksamheten.
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BOLAGSPOLICYS
Informationspolicy
All information som distribueras via pressmeddelanden finns även tillgänglig på Bolagets webbplats. Information som 
lämnas består av delårsrapporter inklusive bokslutskommuniké, årsredovisning samt pressmeddelande i samband 
med större order eller andra väsentliga händelser. Stockwik Förvaltnings styrelseordförande och verkställande direktör 
företräder Stockwik i olika frågor gentemot investerare och aktieägare

Finansiella policys
Stockwiks riskhantering syftar till att begränsa eller eliminera finansiella risker med hänsyn tagen till Koncernens 
finansiella ställning, likviditet och kostnader. Bolaget har inga betydande valutarisker. 

Kreditpolicy
Inför ingående av avtal med nya kunder genomför Stockwik en sedvanlig kreditupplysning samt avstämning hos 
Skatteverket och Kronofogden. Stjärna Fyrkant Svenska lägger inte en order om kunderna inte är godkända genom 
företagets samarbetspartners sedvanliga kreditprövningar. Stockwik har haft försumbara kundförluster de senaste 
räkenskapsåren.

Likviditets- och räntepolicy
Stockwik skall aktivt arbeta på bästa möjliga kreditvillkor samt inta en försiktig hållning i likviditetsförvaltningen. 
Bolaget hanterar likviditetsrisk genom placering av eventuell överskottslikvidet i bank. De räntebärande lånen utom 
checkräkningen har fast ränta. Den rörliga räntan - vilken svarar för Stockwiks nuvarande ränterisk - är därmed f.n. 
begränsad till tillgodohavanden på bankkonto samt utnyttjad checkräkning. 
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Legala frågor och kompletterande information
ALLMÄNT
Stockwik Förvaltning AB (publ) med org. nr. 556294-7845 bildades under annan firma den 4 december 1986 och 
registrerades den 21 maj 1987 hos Bolagsverket samt registrerades under nuvarande firma den 25 november 2013. 
Stockwik Förvaltning är ett publikt aktiebolag. Styrelsen har sitt säte i Solna kommun, Stockholms län, Sverige. Bolagets 
verksamhet bedrivs från huvudkontoret i Täby. Bolagets besöksadress är Catalinatorget 8, Täby, dess postadress Box 
2860, 187 68 Täby, Sverige, dess telefonnummer 060 – 16 64 00 och dess hemsida är www.stockwik.se.

VÄSENTLIGA AVTAL
Varken Stockwik Förvaltning eller dess dotterbolag är, utöver vad som anges nedan, part i något avtal av större betydelse 
eller som är onormalt för den löpande affärsverksamheten och som väsentligt kan påverka Stockwiks förmåga att 
uppfylla sina förpliktelser gentemot konvertibelinnehavarna.

Kundavtal
Dotterbolaget Comsystem Mobility har, som ett resultat av en offentlig upphandling, ett ramavtal med Kammarkollegiet 
avseende mobiltelefoner. Avtalet är en förutsättning för leveranser till statliga myndigheter och utgör en bas för ca ¼ av 
faktureringen i Comsystem Mobility. Avtalet löper till den 31 maj 2015.

Leverantörsavtal
Comsystem Mobility och Stjärna Fyrkant Svenska förvärvar merparten av mobiltelefoner och annan hårdvara från 
Brightstar 20:20 (SWE).

Förvärvsavtal
Avtal om förvärv av BergFast 
Genom avtal daterat den 1 oktober 2014 förvärvade Stockwik, genom det helägda dotterbolaget Stockwik Mark AB, 
100 % av aktierna i BergFast från GLSE Invest AB för en köpeskilling om 23,75-25 MSEK25). Av köpeskillingen erlades 
12,5 MSEK kontant på tillträdesdagen.
 
Ett belopp om 6,25 MSEK skall, enligt utställd revers till GLSE Invest, erläggas med lika stora kvartalsvisa amorteringar 
över en period om tre år med början den 31 mars 2015. Reversen löper med en fast, årlig ränta om fyra %. För det fall 
vissa finansiella mål rörande BergFast uppfylls har säljaren rätt till en förtida amortering om 1 MSEK vid utgången av 
2015 och 1 MSEK vid utgången av 2016. Reversen innefattar även en bestämmelse om en rätt för Stockwik Mark att, 
om vissa ekonomiska mål uppnås, vid utgången av 2015 slutreglera reversen i förtid genom att erlägga ett lägre belopp, 
innebärande att det totala belopp, som skall återbetalas enligt reversen då blir 5 MSEK. Säljarens fordran enligt reversen 
är efterställd förvärvskrediten (se nedan ”Förvärvsfinansiering BergFast - Swedbank”), men Stockwik Mark har rätt att 
betala amorteringar under förutsättning att Stockwik tillför Stockwik Mark erforderliga likvida medel. 

Ett belopp om 4,75 MSEK skall, enligt utställd revers till GLSE Invest, erläggas med lika stora kvartalsvisa amorteringar 
över en period om tre år med början den 31 mars 2015. Reversen löper med en fast årlig ränta om fyra %. Parterna har 
överenskommit att reversen skall regleras genom den riktade nyemission om 118 750 000 aktier till en teckningskurs 
om 0,04 SEK per aktie, som beslutats på extra bolagsstämman den 15 december 2014 (se avsnitt ”Kvittningsemission” 
på sid. 45), varvid GLSE Invest erlägger betalning för de nytecknade aktierna i Stockwik Förvaltning genom kvittning mot 
sin fordran på Stockwik Förvaltning, enligt reversen. 

Ett belopp om 1,5 MSEK skall, enligt utställd revers till GLSE Invest, amorteras senast den 31 mars 2015. Reversen löper 
utan ränta. GLSE Invest har ställt en garanti i förestående Företrädesemission om 1,5 MSEK. I det fall och i den grad 
denna garanti tas i anspråk kvittas GLSE Invests fordran på Stockwik Förvaltning enligt reversen istället för att skulden 
till GLSE Invest amorteras kontant.  

25 Innehavet är bokat till 25 MSEK.
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Kreditavtal
Checkräkningskredit - SEB
Stockwik har avtal med SEB om en checkräkningskredit om sammantaget 5 MSEK. Till säkerhet för dessa har till Bolaget 
närstående parter ingått borgensförbindelser (se ”Transaktioner och avtal med närstående” nedan).

Fakturabelåningsavtal - SEB
Dotterbolaget Comsystem Mobility har ett avtal med SEB avseende fakturabelåning. Avtalet är begränsat till 14 MSEK 
och har per den 30 september 2014 utnyttjats till ett belopp om endast ca 4,5 MSEK

Förvärvsfinansiering BergFast - Swedbank
I samband med förvärvet av BergFast AB (se ovan) upptog Stockwik Förvaltning via dotterbolaget Stockwik Mark 
AB lån hos Swedbank till ett belopp om 8 MSEK. Av lånet skall 2 MSEK återbetalas den 30 mars 2015 genom att 
en checkräkningskredit om 2 MSEK upprättas i BergFast. Resterande belopp skall amorteras med 0,5 MSEK per 
kalenderkvartal med början i december 2014 och med sista betalning i september 2017. Stockwik Förvaltning har ingått 
ett generellt borgensåtagande i förhållande till Swedbank och har dessutom till säkerhet för lånet pantsatt samtliga 
aktier i det förvärvade bolaget BergFast AB. Genom överenskommelse har Stockwik åtagit sig sedvanliga begränsningar 
rörande bl.a. vinstutdelning innan lånet återbetalats. 

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
I Stockwik finns sammanlagt 17 företagsinteckningar om sammanlagt 19,8 MSEK. Samtliga företagsinteckningar utgör 
säkerhet för lån och checkräkningskredit hos SEB. Bolaget har även spärrade bankmedel om 1,5 MSEK som säkerhet 
för varuleveranser inom ramen för leverantörsavtal. Vidare har Stockwik ställt säkerhet till förmån för SEB i form av 
pantsatta kundfordringar om 6,4 MSEK per 30 september 2014 inom ramen för fakturabelåningsavtalet, enligt ovan.

TRANSAKTIONER OCH AVTAL MED NÄRSTÅENDE
Vissa närstående parter har lämnat borgensåtaganden uppgående till sammanlagt 3 MSEK till säkerhet för Koncernens 
checkkredit hos SEB om 5 MSEK. Borgensåtagandena är fördelade enligt följande: Huaso Holdings AB (helägt av 
styrelseledamoten Olof Nordberg, som äger 50 % i RIV 2 Retail Invest Vehicle 2 AB, som är Stockwik Förvaltnings största 
ägare) begränsat till 1,4 MSEK, Televenture Capital AS (ägs och representeras av styrelsens ordförande Rune Rinnan) 
begränsat till 0,85 MSEK och Advisio Aktiebolag (ett helägt bolag till styrelseledamoten Mathias Wiesel) begränsat till 
0,75 MSEK. Ersättning för borgensåtagandena har utgått i form av teckningsoptioner enligt vad, som närmare beskrivs 
under avsnitt ”Teckningsoptioner” på sid. 44. 

Vissa närstående parter har lämnat borgensåtaganden uppgående till sammanlagt 2 MSEK till säkerhet för en utökad 
kredit, som leverantören Brightstar 20:20 (SWE) AB lämnat Comsystem Mobility. Borgensåtagandena är fördelade enligt 
följande: Huaso Holdings AB begränsat till 1,1 MSEK, RR Capital AS (moderbolag till Televenture Capital AS) begränsat till 
0,5 MSEK och Advisio Aktiebolag begränsat till 0,4 MSEK. Stockwik Förvaltning har ingått ett avtal med borgensmännen, 
som berättigar dem till ersättning med ett belopp motsvarande nio % årlig ränta till dess att borgensåtagandena upphör. 
Ersättning skall i första hand utgå genom att Stockwik Förvaltning årligen emitterar teckningsoptioner till borgensmännen 
till ett värde motsvarande ersättningen. I andra hand skall Bolaget erlägga ersättningen kontant.

Vissa närstående parter har under 2014 lämnat lån till Stockwik Förvaltning uppgående till sammanlagt 
6 556 921 SEK. Lånen fördelar sig enligt följande: Huaso Holdings AB, 2 753 000 SEK där 353 000 SEK löper med 4 % ränta, 
1 200 000 SEK löper med 9 % ränta och 1 200 000 SEK löper med 8 % ränta; Televenture Capital AS, 1 241 921 SEK där 
185 000 SEK löper med 4 % ränta, 500 000 SEK löper med 9 % ränta och 556 921 SEK löper med 8 % ränta; Advisio 
Aktiebolag, 1 162 000 SEK, där 162 000 SEK löper med 4 % ränta, 500 000 SEK löper med 9 % ränta och 600 000 SEK 
löper med 8 % ränta; Olof Joos, styrelseledamot, 600 000 SEK, där 100 000 SEK löper med 9 % ränta och 500 000 SEK 
löper med 8 % ränta; David Andreasson, verkställande direktör, 560 000 SEK där 60 000 SEK löper med 9 % ränta och 
500 000 SEK löper med 8 % ränta; samt Andreas Säfstrand, ekonomichef/bolagsjurist, 240 000 SEK, där 40 000 SEK löper 
med 9 % ränta och 200 000 SEK löper med 8 % ränta. Av dessa lån förfaller 3 000 000 SEK till betalning vid anfordran, 
dock tidigast den 31 december 2014, och 3 556 921 SEK vid anfordran, dock tidigast den 31 mars 2015. 

Comsystem Mobility hyr ett kontorsutrymme av ett bolag, som ägs av Huaso Holdings AB, till en kostnad av 36 000 SEK 
per år. 

Som framgår under rubrik ”Ersättningar” på sid. 49-50 uppbär styrelseledamoten Kjell Westerback ersättning för 
konsulttjänster åt Stockwik. 
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PENSIONSAVTAL FÖR ÖVRIGA ANSTÄLLDA 
Anställda, förutom vad som nämnts för Bolagets koncernledning i avsnittet ”Ersättningar” på sid. 49-50, har pensionsavtal 
motsvarande kollektivavtal.

TECKNINGSFÖRBINDELSER OCH GARANTIÅTAGANDEN I FÖRETRÄDESEMISSIONEN
Stockwik Förvaltning har från huvudaktieägare, en styrelseledamot, koncernledning samt ett antal investerare erhållit 
teckningsförbindelser och garantiåtaganden, motsvarande 100 % av det totala beloppet i Företrädesemissionen 
om 10,97 MSEK. Teckningsförbindelserna och garantiåtagandena ingicks mellan 1 november och 5 december 2014. 
Teckningsförbindelserna och garantiåtagandena är inte säkerställda genom deposition av likvida medel, panter eller 
andra säkerhetsavtal. Ersättningen för garantiåtaganden uppgår till tre % på garanterat belopp. Teckningsförbindelserna 
om 2,16 MSEK kommer att kvittas i Företrädesemissionen. Bland garanterna kommer, i det fall garantier utnyttjas i 
Företrädesemissionen, Huaso Holding, David Andreasson, Andreas Säfstrand, Olof Joos, GLSE Invest och Holdingbolaget 
i Bydalen att kvitta del av eller hela fordran på Stockwik Förvaltning, högst 4,81 MSEK.  

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden, SEK

 

RÅDGIVARE I ERBJUDANDET
Consensus är finansiell rådgivare i Erbjudandet och har bistått Stockwik i upprättandet av Prospektet etc. samt i 
placeringen av Erbjudandet. Aqurat är emissionsinstitut i Erbjudandet. Advokatfirma DLA Nordic är legal rådgivare till 
Bolaget i Erbjudandet.

HANDLINGAR SOM HÅLLS TILLGÄNGLIGA  FÖR INSPEKTION
Handlingar såsom Stockwik Förvaltnings bolagsordning, stiftelseurkund samt årsredovisningar och delårsrapporter, som 
till någon del ingår eller hänvisas till i detta Prospekt, finns tillgängliga – förutom Prospektet  - för inspektion på Stockwiks 
huvudkontor med adress Stockwik Förvaltning AB (publ), Catalinatorget 8, 183 68 Täby. Om aktieägare eller potentiella 
investerare önskar ta del av dessa handlingar i pappersformat, vänligen kontakta Bolagets huvudkontor via e-post, 
info@stockwik.se. Alla ekonomiska rapporter för Stockwik samt Prospektet finns tillgängliga även på Stockwiks hemsida, 
www.stockwik.se. Prospektet kan också läsas på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se, samt på Consensus hemsida, 
www.consensusam.se/stockwik liksom på Aqurat Fondkommissions hemsida, www.aqurat.se.

Därutöver har ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare eller Bolagets revisor  - vare sig själv, via bolag eller 
via närstående  - haft någon direkt eller indirekt delaktighet i någon affärstransaktion med Stockwik under åren 2011-14.

Stockwik har inte lämnat lån, garantier eller borgensförbindelser till förmån för styrelseledamöterna, de ledande 
befattningshavarna eller Bolagets revisor.

1. Huaso Holdings AB        1 062 605      9,7 %           1 062 605                            9,7 %    
     
2 125 210   19,4 % 

2. Televenture Capital AS           556 921      5,1 %                                               556 921              5,1 % 
3. Advisio Aktiebolag           488 324      4,5 %                            488 324     4,5 % 
4. David Andreasson                500 000                    4,6 %          500 000      4,6 % 
5. Andreas Säfstrand                             200 000                                            1,8 %       200 000      1,8 % 
6. Olof Joos              50 000        0,5 %           550 000                    5,0 %         600 000      5,5 % 
7. Stefan Poulsen                                               1 000 000                         9,1 %       1 000 000      9,1 % 
8. Peter Hamberg                                                  200 000                         1,8 %       200 000      1,8 % 
9. Hamberg Förvaltning AB                              800 000                        7,3 %       800 000      7,3 % 
10. Stefan Stjernberg                             1 000 000                      9,1 %    1 000 000      9,1 % 
11. New Moon Unlisted AB                           1 000 000                         9,1 %     1 000 000      9,1 % 
12. GLSE Invest AB                                              1 500 000                                                                      13,7 %                1 500 000   13,7 % 
13. Holdingbolaget i Bydalen AB        1 000 000                          9,1 %    1 000 000     9,1 % 
Totalt          2 157 850                   19,7 %        8 812 605                     80,3%   10 970 455  

Namn/firma
Tecknings-
förbindelse

% av Före-
trädes-
emissionen

Garanti-
åtagande

% av Före-
trädes-
emissionen Totalt

% av Före-
trädes-
emissionen

1. Bryggavägen 133, 178 51 Ekerö 
2. Tollbugata 24, 0157 Oslo, Norge 
3. Svalnäsvägen 13 B, 182 63 Djursholm
4. Brötgränd 2, 183 63 Täby 
5. Slåttergränd 6, 183 57 Täby

6. Fjällvägen 8 B, 191 46 Sollentuna 
7. Alvikens gårdsväg 16, 179 61 Stenhamra 
8. Solsidevägen 6, 178 51 Ekerö 
9. Bryggavägen 133, 178 51 Ekerö

10. Skäluddsvägen 17, 178 32 Ekerö 
11. Alminge/Lydinge, 181 30 Lidingö 
12. BOX 66 , 791 22 Falun  
13. Industrigatan 5, 861 38 Bergeforsen 
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INTRESSEN OCH EVENTUELLA INTRESSEKONFLIKTER RELATERADE TILL 
ERBJUDANDET
De som garanterar förestående Företrädesemission har intresse av att Företrädesemissionen kan genomföras 
framgångsrikt och att emissionsgarantiersättningen ska betalas ut. Även de som har lämnat teckningsförbindelse har 
intresse av att Företrädesemissionen kan genomföras framgångsrikt. Förutom dessa finns inga ekonomiska eller andra 
intressen i Företrädesemissionen.

Rådgivarna erhåller en på förhand avtalad ersättning (fast och rörlig del) för utförda tjänster i samband med den 
förestående Företrädesemissionen. Utöver detta har rådgivarna inga ekonomiska eller andra intressen i Erbjudandet. 
Rådgivarna äger inga aktier i Stockwik Förvaltning. 

Det bedöms inte föreligga några intressekonflikter mellan parterna, vilka enligt vad som anges ovan, har ekonomiska 
eller andra intressen i Erbjudandet.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Stockwiks immateriella anläggningstillgångar består till allra största del av goodwill hänförlig till tidigare förvärv, vilket 
omfattar främst Stjärna Fyrkant Nordic AB och Comsystem Mobility AB samt även några mindre poster.

Stockwik bedömer att Koncernen har de immateriella rättigheter, som krävs för att driva verksamheten. 

TILLSTÅND
Bolagets verksamhet kräver inga tillstånd.

FÖRSÄKRINGAR
Stockwik innehar sedvanliga försäkringar, vilka Stockwik Förvaltnings styrelse bedömer är i linje med andra bolag inom 
samma bransch.

RÄTTSLIGA FÖRFARANDEN ELLER SKILJEFÖRFARANDEN
Stockwik är inte och 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 
haft eller skulle kunna få betydande inverkan på Stockwiks verksamhet och finansiella ställning eller resultat. Bolaget 
känner inte heller till något, som skulle kunna föranleda några skadeståndsanspråk eller kunna föranleda framtida 
rättsliga processer.

BEROENDE AV POLITISKA BESLUT
Bolagets verksamhet baseras på kommersiella avtal och är inte direkt beroende av i dag kända offentliga, skatterättsliga, 
penningpolitiska eller andra politiska eller samhällsrelaterade åtgärder för sin verksamhet. 

INFORMATION FRÅN TREDJE PART
Detta Prospekt innehåller information om Stockwiks marknad och bransch. Bolaget har hämtat denna information från 
ett flertal källor, bland annat branschpublikationer, marknadsundersökningar från tredje part och allmänt tillgänglig 
information, exempelvis via Internet. Sådan information har återgivits exakt och såvitt Emittenten kan känna till och 
försäkra sig om genom jämförelse med annan information, som offentliggjorts av berörd tredje man, har inga uppgifter 
utelämnats på ett sätt, som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Bolaget har dock inte 
verifierat den information, som tredje part vid sammanställning eller upprättande av sådan information har använt sig 
av. Varken Stockwik Förvaltning eller dess styrelse kan därför garantera att informationen från dessa källor är fullständig
eller korrekt. I synnerhet skall påpekas att marknadsbedömningar i olika former är förenade med stor osäkerhet och 
att inga garantier kan lämnas att sådana bedömningar kommer att infrias. Ingen tredje part vars information återges i 
Prospektet har, såvitt styrelsen i Stockwik Förvaltning känner till, väsentliga intressen i Stockwik Förvaltning.
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Historisk finansiell information införlivad genom 
hänvisning
RÄKENSKAPER FÖR VERKSAMHETSÅREN 2011 - 2013 SAMT DELÅRSRAPPORTEN 
FÖR KVARTAL 1-3 2014
Detta Prospekt består av, utöver föreliggande dokument, handlingar, som införlivas genom hänvisning. Dessa handlingar 
omfattar nedan sidhänvisningar i räkenskaperna för de tre senaste verksamhetsåren 2011, 2012 och 2013 samt 
delårsrapporten för kvartal 1-3 2014. De delar, som inte införlivats, är således inte relevanta för investerare utifrån ramar 
satta i Kommissionens Förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2003/71/EG. Investerare bör ta del av den information, som införlivas i Prospektet genom hänvisning, 
som en del av Prospektet. 

Bolagets årsredovisningar för 2011, 2012 och 2013 har reviderats av revisor Nicklas Kullberg, PricewaterhouseCoopers AB. 
Revisionsberättelserna för 2011, 2012 och 2013 finns införda i årsredovisningen för respektive år. Revisionsberättelserna 
följer standardutförande och innehåller inga anmärkningar. Delårsrapporten för tredje kvartalet 2014 har granskats 
översiktligt av Bolagets revisor. Utöver revisionen av årsredovisningarna 2011, 2012 och 2013, vilka ligger till grund 
för den historiska finansiella informationen i Prospektet, har Stockwiks revisor inte granskat några delar av Prospektet.

Samtliga rapporter finns tillgängliga i pappersform hos Stockwik för inspektion samt i elektroniskt form på Stockwiks 
hemsida (www.stockwik.se). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

Årsredovisning 2013 

Förvaltningsberättelser, reviderade resultat - och balansräkningar, kassaflödesanalyser, noter och
information om redovisningsprinciper för räkenskapsåren 2011, 2012 och 2013

Revisionsberättelser för räkenskapsåren 2011, 2012 och 2013

Finansiell information, översiktligt granskad  resultat - och balansräkning, kassaflödesanalys, noter
och information om redovisningsprinciper för delårsrapport 1 januari  - 30 september 2014
Revisorsrapport över översiktlig granskning för delåresrapport 1 januari  - 30 september 2014

Årsredovisning 2011, sid 6  - 9 och 16  - 45
Årsredovisning 2012, sid 6  - 9 och 15  - 42
Årsredovisning 2013, sid 5  - 10 och 17 - 48
Årsredovisning 2011, sid 47
Årsredovisning 2012, sid 44
Årsredovisning 2013, sid 50

Delårsrapport kv. 1  - 3, sid 3  - 6 och 8  - 16
Delårsrapport kv. 1  - 3, sid 17
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Bolagsordning
Bolagsordningen för Stockwik Förvaltning AB (publ), org.nr 556294-7845, antogs den 19 november 2013.

§1 Firma
Bolagets firma är Stockwik Förvaltning AB. Bolaget är publikt.

§2 Säte
Bolagets säte skall vara Solna kommun.

§3 Verksamhet
Bolaget skall självt eller genom hel- eller delägda dotterbolag, äga och förvalta fast och lös egendom, köpa och sälja 
immateriella rättigheter, att bedriva försäljning av telekommunikationsutrustning samt bedriva konsultverksamhet, 
försäljning, utveckling och support inom området för mobila telekommunikationstjänster, applikationer och produkter 
samt utöva finansieringsverksamhet, bedriva finansiering åt närstående bolag samt driva därmed förenlig verksamhet. 
Bolaget skall dock inte bedriva sådan verksamhet som avses i bankrörelselagen eller lagen om finansieringsverksamhet.

§4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst åtta miljoner femhundratusen (8.500.000) kronor och högst trettiofyra miljoner 
(34.000.000) kronor.

§5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst åtta hundra femtio miljoner (850.000.000) och höst tre miljarder fyra hundra miljoner 
(3.400.000.000).

§6 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1 januari-31 december.

§7 Akties rösträtt
Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning 
i röstetalet.

§8 Styrelsen
Styrelsen skall bestå av tre till åtta ledamöter, med högst åtta suppleanter.

§9 Revisorer
Bolaget skall ha en eller två auktoriserade revisorer, med högst en eller två auktoriserade revisorer som 
revisorssuppleanter, eller ett eller två registrerade revisionsbolag.

§10 Årsstämma
På årsstämman skall följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Val av en eller flera justeringsmän;
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
5. Godkännande av dagordningen;
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen 
 och koncernrevisionsberättelsen;
7. Beslut 

a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall, av
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
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 styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter;
9. Fastställelse av arvoden åt styrelse och revisorer;
10. Val av styrelse samt eventuella suppleanter och i förekommande fall val av revisorer/er och 
 revisorssuppleant/er.

Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
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§ 11 Kallelse
Kallelse till årsstämma och kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att 
behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma 
skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Vid 
samma tidpunkt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse till 
bolagsstämma har skett.

Aktieägare får delta i bolagsstämman endast om han anmäler detta till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges 
i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, påskafton, midsommarafton, 
julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 12 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella 
instrument.
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Skattefrågor i Sverige
Nedan sammanfattas vissa svenska skattefrågor för innehavare av teckningsrätter, vilka är obegränsat skattskyldiga i 
Sverige (om inte annat anges) med anledning av Erbjudandet. Sammanfattningen är baserad på nu gällande svensk 
lagstiftning och är avsedd endast som generell information för den tid då aktierna, Konvertiblerna och teckningsrätterna 
är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm Small Cap.

Sammanfattningen behandlar inte:
• situationer då värdepapper innehas som lagertillgång i näringsverksamhet,
• situationer då värdepapper innehas av kommandit- eller handelsbolag,
• situationer då värdepapper förvaras på ett investeringssparkonto,
• de särskilda reglerna om skattefri kapitalvinst (inklusive avdragsförbud vid kapitalförlust) och vinstutdelning i 
bolagssektorn som kan bli tillämpliga då investeraren innehar värdepapper i Bolaget, som anses vara näringsbetingade 
(skattemässigt),
• utländska företag som bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige, 
• utländska företag som har varit svenska företag, eller
• stiftelser, registrerade trossamfund och ideella föreningar.

Särskilda skatteregler gäller för vissa företagskategorier, som inte särskilt omnämns i denna sammanfattning. Den 
skattemässiga behandlingen av varje enskild innehavare av värdepapper beror delvis på dennes speciella situation. 
Varje aktieägare och innehavare av teckningsrätter och Konvertibler bör därför rådfråga sin skatterådgivare om de 
skattekonsekvenser, som Erbjudandet kan medföra för dennes del, inklusive vad gäller tillämpligheten och effekten av 
utländska regler och dubbelbeskattningsavtal.

ALLMÄNT
Fysiska personer
För fysiska personer beskattas kapitalinkomster såsom räntor, vinstutdelningar och kapitalvinster i inkomstslaget kapital. 
Skattesatsen i inkomstslaget kapital är 30 %.

Konvertibler jämställs med delägarrätter i skattehänseende.

Kapitalvinst respektive kapitalförlust vid avyttring av delägarrätter beräknas som skillnaden mellan försäljningsersättningen, 
efter avdrag för försäljningsutgifter, och omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet för samtliga aktier respektive 
konvertibler av samma slag och sort läggs samman och beräknas gemensamt med tillämpning av genomsnittsmetoden. 
Vid försäljning av aktier respektive konvertibler i Bolaget får alternativt schablonmetoden användas. Schablonmetoden 
innebär att omkostnadsbeloppet får bestämmas till 20 % av försäljningsersättningen efter avdrag för försäljningsutgifter.

Kapitalförlust på marknadsnoterade delägarrätter får dras av fullt ut mot skattepliktiga kapitalvinster, som uppkommer 
samma år på andra marknadsnoterade delägarrätter (dock inte andelar i investeringsfonder som innehåller endast 
svenska fordringsrätter, s.k. räntefonder). Av kapitalförlust som inte dragits av genom nu nämnda kvittningsmöjlighet 
medges avdrag i inkomstslaget kapital med 70 % av förlusten.

Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion av skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet 
samt fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Skattereduktionen medges med 30 % av den del av underskottet, 
som inte överstiger 100 000 SEK och med 21 % av det återstående underskottet. Underskott kan inte sparas till senare 
beskattningsår.

För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige innehålls preliminär skatt på utdelningar och ränta med 
30 %. Den preliminära skatten innehålls normalt av Euroclear eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, av 
förvaltaren.

Kompensation för upplupen ränta vid försäljning av konvertibler behandlas som ränta. Preliminär skatt innehålls inte på 
sådan räntekompensation.

Konvertering till aktier utöser inte beskattning. Konvertiblernas omkostnadsbelopp flyttas över på aktierna vid 
konvertering.

Om konvertibelinnehavare väljer att inte konvertera till aktier blir konvertibeln inlöst vid löptidens slut. Inlösen behandlas 
som en avyttring av konvertibeln. Vid inlösen ska det således beräknas en kapitalvinst (eller kapitalförlust). Kapitalvinst 
(kapitalförlust) behandlas, enligt vad som sägs ovan.
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Aktiebolag
För aktiebolag beskattas all inkomst, inklusive kapitalvinster och vinstutdelningar, i inkomstslaget näringsverksamhet. 
Skattesatsen är 22 %. Beräkning av kapitalvinst respektive kapitalförlust sker i allt väsentligt på samma sätt som för 
fysiska personer, enligt vad som beskrivits ovan.

Avdrag för avdragsgill kapitalförlust på delägarrätter medges endast mot skattepliktiga kapitalvinster på delägarrätter. 
Om en kapitalförlust inte kan dras av hos det aktiebolag, som gjort förlusten, kan den samma år dras av mot skattepliktiga 
kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter hos ett annat aktiebolag i samma koncern, om det finns koncernbidragsrätt 
mellan aktiebolagen och båda aktiebolagen begär det för ett beskattningsår, som har samma deklarationstidpunkt eller, 
som skulle ha haft det om inte något av aktiebolagens bokföringsskyldighet upphör. Kapitalförlust på aktier och andra 
delägarrätter, som inte har kunnat utnyttjas ett visst beskattningsår, får sparas (hos det aktiebolag som haft förlusten) 
och dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på delägarrätter under efterföljande beskattningsår utan begränsning i 
tiden. 

Särskilda regler kan vara tillämpliga på vissa företagskategorier eller vissa juridiska personer, exempelvis 
investmentföretag.

UTNYTTJANDE OCH AVYTTRING AV TECKNINGSRÄTTER
Utnyttjande av erhållna teckningsrätter
Om aktieägare i Bolaget utnyttjar erhållna teckningsrätter för förvärv av Konvertibler utlöses ingen beskattning.

Avyttring av erhållna teckningsrätter
Aktieägare som inte önskar utnyttja sin företrädesrätt att delta i Företrädesemissionen kan avyttra sina teckningsrätter. 
Teckningsrätterna kommer att handlas på Nasdaq Stockholm Small Cap under en begränsad tid i samband med 
Företrädesemissionens genomförande. Vid avyttring av teckningsrätter ska skattepliktig kapitalvinst beräknas. 
Teckningsrätter som grundas på aktieinnehav i Bolaget anses anskaffade för noll SEK. Schablonmetoden får inte användas 
för att bestämma omkostnadsbeloppet i detta fall. Hela försäljningsersättningen efter avdrag för försäljningsutgifter ska 
således tas upp till beskattning. Omkostnadsbeloppet för de ursprungliga aktierna påverkas inte. 

En teckningsrätt som varken utnyttjas eller säljs och därför förfaller anses avyttrad för 0 SEK. Eftersom teckningsrätter 
förvärvade på nu angivet sätt anses anskaffade för 0 SEK, uppkommer därvid varken en kapitalvinst eller en kapitalförlust.

Förvärvade teckningsrätter
För den som köper eller på liknande sätt förvärvar teckningsrätter i Bolaget utgör vederlaget omkostnadsbelopp för 
dessa. Utnyttjandet av teckningsrätterna för teckning av Konvertibler utlöser ingen beskattning. Teckningsrätternas 
omkostnadsbelopp ska medräknas vid beräkning av Konvertiblernas omkostnadsbelopp. Avyttras istället teckningsrätterna 
utlöses kapitalvinstbeskattning. Omkostnadsbeloppet för teckningsrätter beräknas enligt genomsnittsmetoden. 
Schablonmetoden får användas för marknadsnoterade teckningsrätter förvärvade på nu angivet sätt. En teckningsrätt 
som varken utnyttjas eller säljs och därför förfaller anses avyttrad för noll SEK.

AKTIEÄGARE OCH INNEHAVARE AV TECKNINGSRÄTTER ELLER KONVERTIBLER SOM 
ÄR BEGRÄNSAT SKATTSKYLDIGA I SVERIGE
För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och, som erhåller vinstutdelning på aktier i ett svenskt 
aktiebolag, uttas normalt svensk kupongskatt. Detsamma gäller vid utbetalning från ett svenskt aktiebolag i samband 
med bland annat inlösen av aktier och återköp av egna aktier genom ett förvärvserbjudande, som har riktats till 
samtliga aktieägare eller samtliga ägare till aktier av ett visst slag. Kupongskattesatsen är dock i allmänhet reducerad 
genom dubbelbeskattningsavtal. I Sverige verkställer normalt Euroclear eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, 
förvaltaren avdrag för kupongskatt. 

Innehavare av Konvertibler, som är begränsat skattskyldiga i Sverige, är normalt inte skattskyldiga för räntan i Sverige. 
Kupongskatt eller annan källskatt tas inte ut på räntebetalningar från Sverige. Konvertibelinnehavare kan dock beskattas 
för sådan inkomst, enligt bestämmelserna i respektive hemviststat.

Aktieägare och innehavare av andra delägarrätter, som är begränsat skattskyldiga i Sverige – och som inte bedriver 
verksamhet från fast driftställe i Sverige – kapitalvinstbeskattas normalt inte i Sverige vid avyttring av aktier eller andra 
delägarrätter. Aktieägare respektive innehavare av andra delägarrätter kan emellertid bli föremål för beskattning i sin 
hemviststat. 

Enligt svenska regler kan fysiska personer, som är begränsat skattskyldiga i Sverige, beskattas för kapitalvinst i Sverige vid 
avyttring av aktier och andra delägarrätter i Bolaget, om de vid något tillfälle under det kalenderår då avyttringen sker 
eller under de föregående tio kalenderåren har varit bosatta i Sverige eller stadigvarande vistats i Sverige. Tillämpligheten 
av svenska regler kan dock vara begränsad genom dubbelbeskattningsavtal.
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Villkor för konvertibelt lån KV1 2015/18 i
Stockwik Förvaltning AB (publ), 
ISIN SE0006509865, om maximalt
12 620 756,60 kronor
DEFINITIONER
I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd, som angivits nedan.

”Bankdag” 
Dag som inte är lördag, söndag eller annan allmän helgdag i Sverige; 

“Bolaget” 
Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr. 556294-7845;

“Emissionsinstitut” 
Aqurat Fondkommission AB, org. nr. 556736-0515, eller sådan bank eller institut som Bolaget vid var tid har utsett till 
Emissionsinstitut enligt dessa villkor;

“Euroclear” 
Bolagets centrala värdepappersförvarare avseende Konvertiblerna från tid till annan enligt lagen (1998:1479) om 
kontoföring av finansiella instrument, för närvarande Euroclear Sweden AB med org. nr. 556112-8074;

“Innehavare” 
Den som är registrerad som innehavare av Konvertibel på konto i Bolagets avstämningsregister;

”Konvertering” 
Utbyte av Konvertibel mot nya aktier i Bolaget; 

“Konverteringskurs” 
Den kurs till vilken Konvertering kan ske;

”Konvertibel” 
Skuldförbindelse som medför rätt till Konvertering mot aktier i Bolaget enligt 15 kap. aktiebolagslagen (2005:551); och

“Lån” 
Bolagets konvertibla lån enligt dessa villkor, eller, i förekommande fall, det sammanlagda nominella beloppet av 
Konvertibler, som innehas av Innehavarna.

1. LÅNEBELOPP, FÖRFALLODAG, RÄNTA OCH BETALNINGSUTFÄSTELSE
Lånet ska emitteras med ett maximalt nominellt belopp om 12 620 756,60 kronor och ska representeras av Konvertibler 
om nominellt vardera 0,02 kronor (eller hela multiplar därav). 

Lånet förfaller till betalning den 8 februari 2018 i den mån Konvertering inte ägt rum dessförinnan.

Lånet löper med en årlig fast ränta om 8,0 procent från och med den 9 februari 2015 till och med den 8 februari 
2018. Ränta ska beräknas på basis av ett år om 360 dagar bestående av 12 månader om vardera 30 dagar, utom vid 
en ofullständig månad, då det faktiska antalet dagar som förflutit ska räknas. Ränta förfaller till betalning den sista 
kalenderdagen i februari, maj, augusti och november, med början i maj 2015, samt på Lånets förfallodag den 8 februari 
2018. Som framgår av punkt 7 nedan bortfaller i vissa fall rätten till ränta vid konvertering.

Bolaget ikläder sig betalningsskyldighet för Lånet och utfäster sig att verkställa betalning enligt dessa villkor.
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2. REGISTRERING HOS EUROCLEAR
Lånet ska registreras av Euroclear i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella 
instrument i följd varav inga skuldebrev eller motsvarande fysiska värdepapper kommer att upprättas.

Konvertiblerna registreras för varje Innehavares räkning på konto i Bolagets avstämningsregister. Registreringar avseende 
Konvertibel med anledning av Konvertering ska ombesörjas av Emissionsinstitutet. Övriga registreringsåtgärder 
avseende Konvertiblerna enligt dessa villkor ska ombesörjas av Bolaget eller Emissionsinstitutet. 

3. EFTERSTÄLLNING OCH FÖRDELNING AV TILLGÄNGLIGA MEDEL
Lånet ska i händelse av Bolagets konkurs, likvidation eller offentligt ackord medföra rätt till betalning ur Bolagets 
tillgångar efter Bolagets icke efterställda förpliktelser och jämsides (pari passu) med andra efterställda förpliktelser som 
inte uttryckligen är efterställda Lånet. Har såväl ränta som lånebeloppet förfallit till betalning och räcker inte tillgängliga 
medel till full betalning, ska medlen i först hand användas till betalning av räntan och i andra hand till betalning av 
lånebeloppet.
 

4. BETALNING AV RÄNTA SAMT ÅTERBETALNING AV LÅNEBELOPP
Ränta och lånebelopp utbetalas av Euroclear till den som på femte Bankdagen före respektive förfallodag eller på 
den Bankdag närmare förfallodagen som generellt kan komma att tillämpas på den svenska värdepappersmarknaden 
(avstämningsdag för betalning) är antecknad på konto i Bolagets avstämningsregister som Innehavare eller såsom i 
annat fall berättigad att uppbära ränta respektive lånebelopp.

Har Innehavare eller den som är antecknad på konto i Bolagets avstämningsregister såsom i annat fall berättigad att 
uppbära betalning avseende ränta respektive lånebelopp, genom kontoförande institut låtit registrera att ränta respektive 
lånebelopp ska insättas på visst bankkonto, sker insättning genom Euroclears försorg på respektive förfallodag. I annat 
fall översänder Euroclear betalning av ränta respektive lånebelopp på respektive förfallodag till vederbörande under 
den adress som är registrerad hos Euroclear på avstämningsdag för betalning.

Om en förfallodag infaller på en dag som inte är en Bankdag, ska den skjutas upp till närmast följande Bankdag förutsatt 
att denna inte infaller i nästföljande kalendermånad, och om så är fallet ska förfallodagen istället flyttas fram till närmast 
föregående Bankdag.

Ränta gottgörs endast till och med respektive förfallodag, även om denna skulle komma att infalla på dag som inte är 
Bankdag och även om erläggande av förfallet belopp fördröjs av sådant hinder som avses i punkt 16. För den händelse 
Bolaget skulle underlåta att i rätt tid tillhandahålla Euroclear medel för erläggande av räntebelopp eller lånebelopp på 
respektive förfallodag, trots att sådant hinder som avses i punkt 16 nedan inte föreligger, ska dock ränta på förfallet 
räntebelopp respektive lånebelopp utgå efter den räntesats som anges i punkten 1 ovan från förfallodagen till och med 
den Bankdag under vilken medel senast kl. 10:00 tillhandahållits Euroclear.

Skulle Euroclear på grund av dröjsmål från Bolagets sida eller på grund av annat hinder inte kunna utbetala 
räntebelopp eller lånebelopp enligt vad som angivits ovan, utbetalas räntebelopp respektive lånebelopp till den som 
på avstämningsdagen för betalning som är registrerad som Innehavare eller som i annat fall berättigad att uppbära 
räntebelopp respektive lånebelopp så snart hindret upphört.  

5. RÄTT TILL KONVERTERING
Innehavare äger rätt att påkalla Konvertering av Konvertibler till nya aktier i Bolaget till en konverteringskurs om 
0,02 kronor per aktie.

Vid Konvertering erhålles en (1) ny aktie för varje mot aktuell Konverteringskurs svarande belopp av det sammanlagda 
nominella beloppet av de Konvertibler, registrerade på visst konto, som en och samma Innehavare samtidigt önskar 
Konvertera. Om detta belopp inte är jämnt delbart med Konverteringskursen, utbetalas inte överskjutande belopp.

Omräkning av Konverteringskursen kan äga rum i de fall som framgår av bestämmelserna i punkt 8 nedan.
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6. PÅKALLANDE AV KONVERTERING
Påkallande av Konvertering kan ske under tolv konverteringsperioder. De första elva av dessa löper från och med den 1:a 
till och med den 15:e kalenderdagen i respektive av maj, augusti och november under 2015, och februari, maj, augusti 
och november under 2016 respektive 2017. Den sista konverteringsperioden löper från och med den 15 december 
2017 till och med den 15 januari 2018. 

Vid påkallande av Konvertering ska, för registreringsåtgärder, ifylld anmälningssedel enligt av Bolaget fastställt formulär 
inges till Emissionsinstitutet, eller till Innehavares kontoförande institut för vidarebefordran till Emissionsinstitutet. 
Anmälan om Konvertering är bindande och kan inte återkallas. 

Påkallas inte Konvertering inom den tid som anges ovan upphör rätten till Konvertering.

Konvertering verkställs genom att de nya aktierna upptas i Bolagets av Euroclear förda aktiebok som interimsaktier. 
Sedan registrering hos Bolagsverket ägt rum, omregistreras interimsaktier till aktier. Tidpunkten för sådan registrering 
kan som framgår av punkt 8 i dessa villkor komma att senareläggas i vissa fall.

7. RÄNTA OCH UTDELNING I SAMBAND MED KONVERTERING
Aktie som tillkommit på grund av Konvertering medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för 
utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i den av Euroclear förda aktieboken.

Vid Konvertering bortfaller rätten till ränta för tiden från närmast föregående förfallodag för ränta.

8. OMRÄKNING AV KONVERTERINGSKURS M.M.
Beträffande den rätt, som skall tillkomma Innehavarna i de situationer som anges nedan, skall följande gälla:

A.   Genomför Bolaget en fondemission, skall Konvertering - som påkallas vid sådan tid att den inte kan verkställas 
senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma som beslutar om fondemissionen - verkställas först sedan 
stämman beslutat om denna. Aktie som tillkommit på grund av Konvertering verkställd efter emissionsbeslutet, upptas 
interimistiskt på avstämningskonto, vilket innebär att de inte ger rätt att delta i emissionen. Slutlig registrering på 
avstämningskonto sker först efter avstämningsdagen för emissionen.

Vid Konvertering, som verkställs efter beslutet om fondemissionen tillämpas en omräknad Konverteringskurs. 
Omräkningen utförs av Emissionsinstitutet enligt följande formel:

                      omräknad Konverteringskurs                   =

Enligt ovan omräknad Konverteringskurs fastställs av Emissionsinstitutet snarast möjligt efter bolagsstämmans beslut 
om fondemission men tillämpas först efter avstämningsdagen för emissionen.

B.   Genomför Bolaget en sammanläggning eller uppdelning av aktierna ska punkt A ovan ha motsvarande tillämpning, 
varvid som avstämningsdag ska anses den dag då sådan sammanläggning respektive uppdelning, på Bolagets begäran, 
sker hos Euroclear.

C.   Genomför Bolaget en nyemission  - med företrädesrätt för aktieägarna att teckna nya aktier mot kontant betalning 
eller mot betalning genom kvittning - ska följande gälla beträffande rätten till deltagande i emissionen för aktie som 
tillkommit på grund av Konvertering:

1.  Beslutas emissionen av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans godkännande eller med stöd av bo-
lagsstämmans bemyndigande, ska i beslutet anges den senaste dag då Konvertering ska vara verkställd för att ak-
tie, som tillkommit genom Konvertering, ska medföra rätt att deltaga i emissionen. Sådan dag får inte infalla
tidigare än tionde kalenderdagen efter beslutet.

föregående Konverteringskurs x antalet aktier 
före fondemissionen
antalet aktier efter fondemissionen
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2.  Beslutas emissionen av bolagsstämman, ska Konvertering - vilken påkallas på sådan tid att Konverteringen 
inte kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före bolagsstämman som beslutar om emissionen - verk-
ställas först sedan Emissionsinstitutet fastställt den omräknade Konverteringskursen enligt vad som framgår 
nedan i denna punkt C. Aktier som tillkommit på grund av sådan Konvertering upptas interimistiskt på avstäm-
ningskonto vilket innebär att de inte ger Innehavarna rätt att delta i emissionen. 

Vid Konvertering som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i emissionen inte uppkommer, tillämpas en 
omräknad Konverteringskurs. Omräkningen utförs av Emissionsinstitutet enligt följande formel: 

                       omräknad Konverteringskurs                  =

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under teckningstiden framräknade 
medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för aktien enligt marknadsplatsens officiella 
kurslista. I avsaknad av notering av betalkurs ska istället den för sådan dag som slutkurs noterade köpkursen ingå i 
beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

Det teoretiska värdet på teckningsrätten framräknas enligt följande formel: 

                      
                      teckningsrättens värde                              =

Uppstår härvid ett negativt värde, ska det teoretiska värdet på teckningsrätten bestämmas till noll.

Vid omräkning enligt ovanstående formel ska bortses från aktier som innehas av Bolaget självt.

Den enligt ovan omräknade Konverteringskursen fastställs av Emissionsinstitutet två (2) Bankdagar efter teckningstidens 
utgång och ska tillämpas vid Konvertering som verkställs därefter.

Under tiden till dess att omräknad Konverteringskurs fastställts, verkställs Konvertering endast preliminärt, varvid helt 
antal aktier enligt den ännu inte omräknade Konverteringskursen upptas interimistiskt på avstämningskonto. Dessutom 
ska särskilt noteras att Konvertibel enligt den omräknade Konverteringskursen kan berättiga till ytterligare aktier. Slutlig 
registrering på avstämningskontot sker sedan den omräknade Konverteringskursen fastställts.

D.   Genomför Bolaget en emission av konvertibler eller teckningsoptioner - med företrädesrätt för aktieägarna och 
mot kontant betalning eller betalning genom kvittning - ska beträffande rätten till deltagande i emissionen för aktie som 
tillkommit vid Konvertering, bestämmelserna i punkt C första stycket 1 och 2 äga motsvarande tillämpning.

Vid Konvertering som verkställs på sådan tid att rätt till deltagande i emissionen inte uppkommer tillämpas en 
omräknad Konverteringskurs. Omräkningen utförs av Emissionsinstitutet enligt följande formel: 

                      omräknad Konverteringskurs                   =

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som anges i punkt C ovan.

föregående Konverteringskurs x aktiens 
genomsnittliga marknadskurs under den i 
emissionsbeslutet fastställda teckningstiden 
(aktiens genomsnittskurs)
aktiens genomsnittskurs ökad med det på 
grundval därav framräknade teoretiska värdet 
på teckningsrätten

det antal nya aktier som högst kan komma att
utges enligt emissionsbeslutet x (aktiens 
genomsnittskurs minus emissionskursen för 
den nya aktien)
antalet aktier före emissionsbeslutet

föregående Konverteringskurs x aktiens 
genomsnittliga marknadskurs under den i 
emissionsbeslutet fastställda teckningstiden 
(aktiens genomsnittskurs)
aktiens genomsnittskurs ökad med tecknings-
rättens värde
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Teckningsättens värde ska anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under teckningstiden framräknade 
medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för teckningsrätter enligt marknadsplatsens 
officiella kurslista. I avsaknad av notering av betalkurs ska istället den för sådan dag som slutkurs noterade köpkursen 
ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.
 
Den enligt ovan omräknade Konverteringskursen fastställs av Emissionsinstitutet två (2) Bankdagar efter teckningstidens 
utgång och ska tillämpas vid Konvertering som verkställs därefter.

Vid Konvertering som verkställs under tiden till dess att omräknad Konverteringskurs fastställts ska bestämmelserna i 
punkt C sista stycket ovan äga motsvarande tillämpning.

E.   Skulle Bolaget i andra fall än som avses i punkt A – D ovan lämna erbjudande till aktieägarna att, med företrädesrätt 
enligt principerna i 13 kap. 1 § aktiebolagslagen, av Bolaget förvärva värdepapper eller rättighet av något slag eller 
besluta att, enligt ovan nämnda principer, till aktieägarna utdela sådana värdepapper eller rättigheter utan vederlag 
(erbjudandet), ska vid Konvertering, som görs på sådan tid att därigenom erhållen aktie inte ger rätt till deltagande 
i erbjudandet, tillämpas en omräknad Konverteringskurs. Omräkningen utförs av Emissionsinstitutet enligt följande 
formel:

                      omräknad Konverteringskurs                   =

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som anges i punkt C ovan.

Om aktieägarna erhållit inköpsrätter och handel med dessa ägt rum ska värdet av rätten till deltagande i erbjudandet 
anses motsvara inköpsrättens värde. Inköpsrättens värde ska härvid anses motsvara genomsnittet av det för varje 
handelsdag under anmälningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen 
för inköpsrätterna enligt marknadsplatsens officiella kurslista. I avsaknad av notering av betalkurs ska istället den för 
sådan dag som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs 
ska inte ingå i beräkningen.

Om aktieägarna inte erhållit inköpsrätter eller annars sådan handel med inköpsrätter som avses i föregående stycke inte 
skett, ska omräkningen av Konverteringskursen ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan i 
denna punkt E, varvid följande ska gälla. Om notering sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds aktieägarna, 
ska värdet av rätten till deltagande i erbjudandet anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under 25 
handelsdagar från och med första dag för notering framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och 
lägsta betalkursen vid affärer i dessa värdepapper eller rättigheter vid marknadsplatsen, i förekommande fall minskat 
med det vederlag som betalats för dessa i samband med erbjudandet. I avsaknad av notering av betalkurs ska istället 
den för sådan dag som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller 
köpkurs ska inte ingå i beräkningen. Vid omräkning av Konverteringskursen enligt detta stycke, ska nämnda period om 
25 handelsdagar anses motsvara den i erbjudandet fastställda anmälningstiden.

Om notering inte sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds aktieägarna ska värdet av rätten till deltagande 
i erbjudandet så långt möjligt fastställas med ledning av den marknadsvärdesförändring avseende Bolagets aktier som 
kan bedömas ha uppkommit till följd av erbjudandet.

Den enligt ovan omräknade Konverteringskursen ska fastställas av Emissionsinstitutet snarast möjligt efter 
erbjudandetidens utgång och ska tillämpas vid Konvertering som verkställs efter det att sådant fastställande skett.

Vid Konvertering som verkställs under tiden till dess att omräknad Konverteringskurs fastställts, ska bestämmelserna i 
punkt C sista stycket ovan äga motsvarande tillämpning.

F.   Genomför Bolaget en nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler – med företrädesrätt för aktieägarna 
och mot kontant betalning eller betalning genom kvittning – ska Bolaget äga rätt att besluta att sådan företrädesrätt som 
tillkommer aktieägare även ska omfatta Innehavare. Därvid ska varje Innehavare, oaktat sålunda att Konvertering inte 
verkställts, anses vara ägare till det antal aktier i Bolaget som Innehavaren skulle ha erhållit, om Konvertering verkställts 
enligt den Konverteringskurs som gällde vid tidpunkten för beslutet om emission.

föregående Konverteringskurs x aktiens 
genomsnittliga marknadskurs under den i 
emissionsbeslutet fastställda teckningstiden 
(aktiens genomsnittskurs)
aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av 
rätten till deltagande i erbjudandet 
(inköpsrättens värde)
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Skulle Bolaget besluta att till aktieägarna lämna ett sådant erbjudande som avses i punkt E ovan ska vad som sägs i 
föregående stycke ha motsvarande tillämpning, dock att det antal aktier som Innehavaren ska anses vara ägare till i 
sådant fall ska fastställas efter den Konverteringskurs som gällde vid tidpunkten för beslutet om erbjudandet. 

Om Bolaget skulle besluta att ge Innehavarna företrädesrätt i enlighet med bestämmelserna i denna punkt F ska någon 
omräkning enligt punkt C, D eller E ovan inte äga rum.

G.   Om Bolagets aktiekapital skulle minskas med återbetalning till aktieägarna, vilken minskning är obligatorisk, 
tillämpas en omräknad Konverteringskurs. Omräkningen utförs av Emissionsinstitutet enligt följande formel:

                      omräknad Konverteringskurs                   =

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som anges i punkt C ovan.

Vid omräkning enligt ovan och där minskningen sker genom inlösen av aktier, ska istället för det faktiska belopp som 
återbetalas per aktie ett beräknat återbetalningsbelopp användas enligt följande:

                     beräknat återbetalningsbelopp                = 
                     per aktie

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som anges i punkt C ovan.

Den enligt ovan omräknade Konverteringskursen fastställs av Emissionsinstitutet två (2) Bankdagar efter utgången av 
den angivna perioden om 25 handelsdagar och ska tillämpas vid Konvertering, som verkställs därefter.

Vid Konvertering som verkställs under tiden till dess att omräknad Konverteringskurs fastställts ska bestämmelserna i 
punkt C sista stycket ovan äga motsvarande tillämpning.

Om minskningen sker mot vederlag i form av värdepapper eller rättigheter av något slag ska det faktiska belopp som 
återbetalas per aktie fastställas av Emissionsinstitutet med tillämpning så långt möjligt av de principer för värdering av 
rätten till deltagande i erbjudande som anges i punkt E ovan.

Om Bolagets aktiekapital skulle minskas genom inlösen av aktier med återbetalning till aktieägarna, vilken nedsättning 
inte är obligatorisk (eller om Bolaget skulle besluta om återköp av egna aktier), men där, enligt Emissionsinstitutets 
bedömning, minskningen (eller återköpet) med hänsyn till dess tekniska utformning och ekonomiska effekter är att 
jämställa med minskning som är obligatorisk, ska omräkning av Konverteringskursen ske med tillämpning så långt 
möjligt av de principer som anges ovan i denna punkt G.

H.   Genomför Bolaget en åtgärd som avses i punkt A - E eller G ovan och skulle, enligt Emissionsinstitutets bedömning, 
tillämpning av härför avsedd omräkningsformel, med hänsyn till åtgärdens tekniska utformning eller av annat skäl, 
inte kunna ske eller leda till att den ekonomiska kompensation som Innehavarna erhåller i förhållande till aktieägarna 
inte är skälig, får Emissionsinstitutet genomföra omräkningen av Konverteringskursen på sätt Emissionsinstitutet finner 
ändamålsenligt i syfte att omräkningen leder till ett skäligt resultat.

I.   Vid omräkning av Konverteringskursen, enligt ovan, ska Konverteringskursen avrundas till närmaste hela ören, varvid 
halvt öre skall avrundas uppåt. 

J. Beslutas att Bolaget ska träda i likvidation, enligt 25 kap. aktiebolagslagen får, oavsett likvidationsgrunden, Konvertering 
ej därefter påkallas. Rätten att påkalla Konvertering upphör i och med likvidationsbeslutet, oavsett sålunda att detta ej 
må ha vunnit laga kraft.

föregående Konverteringskurs x aktiens 
genomsnittliga marknadskurs under en period 
av 25 handelsdagar räknad från och med den 
dag då aktien noteras utan rätt till återbetalning 
(aktiens genomsnittskurs)
aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp 
som återbetalas per aktie

det faktiska belopp som återbetalas per inlöst 
aktie minskat med aktiens genomsnittliga mark-
nadskurs under en period om 25 handelsdagar 
närmast före den dag då aktien noteras utan rätt 
till återbetalning 
(aktiens genomsnittskurs)
Det antal aktier i Bolaget som ligger till grund för 
inlösen av en aktie minskat med talet ett (1)
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Innehavare äger dock rätt att i nu avsedda fall påfordra omedelbar betalning av Konvertiblernas nominella belopp jämte 
per betalningsdagen upplupen ränta. Denna rätt inträder, om likvidationen beslutats av bolagsstämman, från och med 
dagen efter stämman och annars från och med dagen efter den dag då rättens beslut om likvidation vunnit laga kraft. 
Inom en (1) vecka därefter ska Bolaget genom meddelande enligt punkt 13 nedan erinra Innehavarna om deras rätt att 
påfordra omedelbar betalning.

Senast två (2) månader innan bolagsstämma tar ställning till fråga om Bolaget ska träda i frivillig likvidation enligt 25 
kap. 1 § aktiebolagslagen, ska Innehavarna genom meddelande enligt punkt 13 nedan underrättas om den avsedda 
likvidationen. I meddelandet ska intas en erinran om att Konvertering ej får påkallas sedan bolagsstämman fattat beslut 
om likvidation.

Skulle Bolaget lämna meddelande om avsedd likvidation enligt ovan, ska Innehavare - oavsett vad som i punkt 6 ovan 
sägs om tidigaste tidpunkt för påkallande av Konvertering - ha rätt att påkalla Konvertering från den dag då meddelandet 
lämnats, förutsatt att Konvertering kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma, vid vilken 
frågan om Bolagets likvidation ska behandlas.

K.   Skulle bolagsstämman godkänna fusionsplan enligt 23 kap. 15 § aktiebolagslagen eller delningsplan enligt 24 kap. 
17 § aktiebolagslagen, varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag eller delas, får Konvertering ej därefter påkallas.

Innehavare äger dock rätt att under en period av två (2) månader räknat från sådant godkännande påfordra omedelbar 
betalning av Konvertiblernas nominella belopp jämte per betalningsdagen upplupen ränta. Bolaget ska senast en (1) 
vecka efter godkännandet genom meddelande, enligt punkt 13 nedan, erinra Innehavarna om denna rätt. Genom vad 
nu sagts inskränks inte den rätt som på grund av lag tillkommer Innehavarna i egenskap av borgenär i samband med 
fusion eller delning.

Senast två (2) månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga om fusion eller delning, enligt ovan, ska Innehavarna 
genom meddelande, enligt punkt 13 nedan, underrättas om fusions- eller delningsavsikten. I meddelandet ska 
en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda fusions- eller delningsplanen och vidare ska 
Innehavarna erinras om att Konvertering ej får påkallas, sedan slutligt beslut fattats om fusion eller delning, i enlighet 
med vad, som angivits i första stycket ovan.

Skulle Bolaget lämna meddelande om avsedd fusion eller delning enligt ovan, ska Innehavare - oavsett vad som i punkt 
6 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för påkallande av Konvertering - äga rätt att påkalla Konvertering från den dag då 
meddelandet lämnats om fusions- eller delningsavsikten, förutsatt att Konvertering kan verkställas senast på tionde 
kalenderdagen före den bolagsstämma, vid vilken fusions- eller delningsplanen ska godkännas.

L.   Upprättar Bolagets styrelse en fusionsplan enligt 23 kap. 28 § aktiebolagslagen eller blir Bolagets aktier föremål för 
tvångsinlösenförfarande enligt 22 kap. samma lag, ska följande gälla.

Äger ett svenskt moderbolag samtliga aktier i Bolaget, och offentliggör Bolagets styrelse sin avsikt att upprätta en fu-
sionsplan enligt nu angivna lagrum, ska Bolaget, för det fall att sista dag för Konvertering enligt punkt 6 ovan infaller 
efter sådant offentliggörande, fastställa en ny sista dag för påkallande av Konvertering (slutdagen). Slutdagen ska infalla 
inom sextio (60) dagar från offentliggörandet. Oavsett vad som i punkt 6 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för påkallande 
av Konvertering ska Innehavare äga rätt att påkalla Konvertering fram till slutdagen. Innehavare äger vidare rätt att 
under nämna perioden av sextio (60) dagar räknat från sådant offentliggörande påfordra omedelbar betalning av Kon-
vertibels nominella belopp jämte per betalningsdagen upplupen ränta. Bolaget ska senast fyra (4) veckor före slutdagen 
genom meddelande enligt punkt 13 nedan erinra Innehavarna om Innehavarnas rätt att påkalla Konvertering fram till 
slutdagen samt att Konvertering ej får påkallas efter slutdagen. Vidare ska Innehavarna genom meddelandet erinras om 
deras rätt att påfordra omedelbar betalning enligt ovan,

Har majoritetsaktieägare begärt att en tvist om tvångsinlösen enligt 22 kap. aktiebolagslagen ska avgöras av skiljemän, 
får enligt 22 kap 26 § aktiebolagslagen Konvertering inte ske förrän inlösentvisten har avgjorts genom en dom eller 
ett beslut som vunnit laga kraft. Om den tid, inom vilken Konvertering får ske löper ut dessförinnan eller inom tre (3) 
månader därefter, har Innehavaren ändå rätt att utnyttja Konvertibeln under tre (3) månader efter det att avgörandet 
vann laga kraft.

M.  Oavsett vad som sagts ovan under punkterna J - L om att Konvertering ej får påkallas efter beslut om likvidation, 
godkännande av fusions- eller delningsplan eller utgången av ny slutdag, ska rätten att påkalla Konvertering åter inträda 
för det fall att likvidationen upphör respektive fusionen eller delningen ej genomförs.

N.   För den händelse Bolaget skulle försättas i konkurs får Konvertering ej därefter påkallas. Om emellertid konkursbeslutet 
hävs, får anmälan om Konvertering återigen ske enligt dessa villkor. 
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9. SÄRSKILT ÅTAGANDE FRÅN BOLAGET
Bolaget förbinder sig att inte vidtaga någon i punkt 8 angiven åtgärd, som skulle medföra en omräkning av 
Konverteringskursen till belopp understigande aktiens kvotvärde. 

10. PRESKRIPTION
Rätten till betalning av lånebeloppet preskriberas tio (10) år efter förfallodagen. Rätten till räntebetalning preskriberas 
tre (3) år efter varje relevant ränteförfallodag. Där rätten till betalning preskriberas tillkommer de medel som avsatts 
för betalning Bolaget.

11. RÄTT ATT FÖRETRÄDA INNEHAVARNA 

Utan att särskilt uppdrag från Innehavarna behöver åberopas är Emissionsinstitutet berättigat att såväl vid som utom 
domstol eller exekutiv myndighet företräda Innehavarna i frågor av formell natur som rör Lånet eller dessa villkor. 

12. FÖRVALTARE
För Konvertibler som är förvaltarregistrerade enligt lagen om kontoföring av finansiella instrument ska förvaltaren 
betraktas som Innehavare vid tillämpningen av dessa villkor. Sådan förvaltare äger motta räntebetalningar, som annars 
skulle ha tillställts Innehavaren, och ska även i övrigt betraktas som Innehavare vid tillämpning av dessa villkor.

13. MEDDELANDEN
Meddelanden rörande Lånet ska skriftligen tillställas varje Innehavare och annan rättighetshavare vars adress är 
antecknad på konto i Bolagets avstämningsregister.

14. ÄNDRINGAR AV VILLKOREN
Emissionsinstitutet äger rätt att för Innehavarnas räkning träffa överenskommelse med Bolaget om ändring av 
dessa villkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande eller myndighetsbeslut så kräver eller om det i övrigt - enligt 
Emissionsinstitutets bedömning - av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och Innehavarnas rättigheter inte 
i något väsentligt avseende försämras. 

15. SEKRETESS
Bolaget, Emissionsinstitutet och Euroclear får inte obehörigen till tredje man lämna uppgift om Innehavare. 

Bolaget har dock rätt att, ur det av Euroclear förda avstämningsregistret, få uppgifter om Konvertibler och Innehavare 
innefattande bland annat namn, adress, personnummer eller annat identifikationsnummer och antal innehavda 
Konvertibler för respektive Innehavare.

16. BEGRÄNSNING AV ANSVAR
I fråga om de på Bolaget, Emissionsinstitutet och Euroclear enligt dessa villkor ankommande åtgärderna gäller – 
beträffande Euroclear med beaktande av bestämmelserna i lagen om kontoföring av finansiella instrument – att ansvar 
inte kan göras gällande för skada som beror av svenska eller utländska lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, 
krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, 
blockad, bojkott och lockout gäller även om Bolaget, Emissionsinstitutet eller Euroclear själv vidtar eller är föremål för 
sådan konfliktåtgärd.

Bolaget, Emissionsinstitutet och Euroclear är inte heller skyldiga att i andra fall ersätta skada som uppkommer förutsatt 
att Bolaget, Emissionsinstitutet eller Euroclear varit normalt aktsamma. Bolaget och Emissionsinstitutet är i intet fall 
ansvariga för indirekt skada.

Föreligger hinder för Bolaget, Emissionsinstitutet eller Euroclear att verkställa betalning eller att vidta annan åtgärd 
enligt dessa villkor på grund av omständigheter som anges i första stycket, får åtgärden skjutas upp till dess hindret har 
upphört. 

17. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST
Svensk materiell rätt skall äga tillämpning på Lånet, Konvertiblerna, dessa villkor och därmed sammanhängande 
rättsfrågor. 

Tvist i anledning av Lånet, Konvertiblerna, dessa villkor och därmed sammanhängande rättsfrågor skall avgöras av 
allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.  
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Adresser
Emittent
Stockwik Förvaltning AB (publ)
Besöksadress: Catalinatorget 8, Täby
Postadress: Box 2860, 187 68 Täby
Telefon: 060-16 64 00
E-post: info@stockwik.se
Hemsida: www.stockwik.se

Finansiell rådgivare
Consensus Asset Management AB (publ)
Krokslätts Parkgata 4, Box 234, 431 23 Mölndal, 031-745 5030
Strandvägen 7B, Entré 3, 114 56 Stockholm, 08-5458 4500
E-post: info@consensusam.se
Hemsida: www.consensusam.se

Emissionsinstitut
Aqurat Fondkommission AB 
Besöksadress: Målargatan 7, Stockholm
Postadress: Box 7461, 103 92 Stockholm 
Telefon: 08-684 05 800 
E-post: info@aqurat.se
Hemsida: www.aqurat.se

Juridisk rådgivare
Advokatfirma DLA Nordic KB
Besöksadress: Kungsgatan 9, Stockholm
Postadress: Box 2090, 103 90 Stockholm
Telefon: 08-701 78 00
E-post: contact@dlanordic.se
Hemsida: www.dlanordic.se

Revisor
PricewaterhouseCoopers AB
Besöksadress: Torsgatan 21, Stockholm 
Postadress: 113 21 Stockholm
Telefon: 08-555 330 00
E-post: info@se.pwc.com
Hemsida: www.pwc.se

Kontoförande Institut
Euroclear Sweden AB
Klarabergsviadukten 63
Box 191
101 23 Stockholm
Telefon: 08-402 90 00
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