INBJUDAN TILL TECKNING
AV STAMAKTIER AV SERIE B
I SDIPTECH AB (PUBL)
Nasdaq First North Premier är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna
som ingår i Nasdaq-koncernen. Bolag på Nasdaq First North Premier är inte föremål för
samma regler som ställs på bolag som är noterade på den reglerade huvudmarknaden.
De är istället föremål för mindre omfattande regler och regleringar som är anpassade
för mindre tillväxtbolag. En investering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North
Premier kan därför vara mer riskfylld än en investering i ett bolag noterat på den reglerade
huvudmarknaden. Samtliga bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North
Premier har en Certiﬁed Adviser som övervakar att regelverket efterlevs. Det är börsen
(Nasdaq Stockholm AB) som godkänner ansökan om upptagande till handel.
Global Coordinator
och Sole Bookrunner

VIKTIG INFORMATION
Detta prospekt (”Prospektet”) har upprättats med anledning av erbjudandet
av stamaktier av serie B i Sdiptech AB (publ) (”B-aktier”) till allmänheten
i Sverige och till institutionella investerare i Sverige och utomlands samt
noteringen på Nasdaq First North Premier (”Erbjudandet”). Med ”Sdiptech”,
”Bolaget” eller ”Koncernen” avses i detta Prospekt, beroende på sammanhang, Sdiptech AB (publ), organisationsnummer 556672-4893, eller Sdiptech
AB (publ) och dess dotterbolag. Carnegie Investment Bank AB (publ)
(”Carnegie”) är Global Coordinator och Sole Bookrunner i samband med
Erbjudandet.
Erbjudandets struktur
Erbjudandet består av: (i) ett erbjudande till allmänheten i Sverige och
(ii) ett erbjudande till institutionella investerare i Sverige och utomlands.
Erbjudandet riktar sig inte till allmänheten i något annat land än Sverige,
och riktas inte heller till personer vars deltagande förutsätter ytterligare
prospekt, registrering eller åtgärder förutom vad som följer av svensk rätt.
Erbjudandet riktar sig i synnerhet inte till personer som är bosatta i USA,
Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz eller Sydafrika.
Aktierna som omfattas av Erbjudandet har inte registrerats i enlighet med
USA:s värdepapperslag av år 1933, Securities Act, jämte ändringar
(”Securities Act”) eller hos någon tillsynsmyndighet för värdepapper
i någon av USA:s delstater, och kommer heller inte att registreras hos
dessa. Inga åtgärder har vidtagits och kommer heller inte att vidtas i andra
jurisdiktioner än Sverige för att tillåta erbjudanden av aktier till allmänheten
eller tillåta innehav och distribution av Prospektet eller andra dokument som
gäller Sdiptech eller aktier i sådan jurisdiktion. Anmälningar om att förvärva
aktier som bryter mot dessa regler kan komma att anses vara ogiltiga.
Sdiptech och Carnegie kräver att personer som får Prospektet informerar
sig om dessa begränsningar och följer dem. Varken Sdiptech eller Carnegie
åtar sig något rättsligt ansvar i den händelse att någon person, oavsett
om det rör sig om en eventuell investerare eller ej, bryter mot sådana
begränsningar. Informationen i detta Prospekt har tillhandahållits av
Sdiptech och andra källor som identiﬁeras i Prospektet. Det är inte tillåtet
att distribuera Prospektet till någon annan person än den som erbjuds att
köpa aktier enligt Carnegies eller dess representanters anvisningar, samt till
eventuella personer som ombetts att ge råd till de personer som erbjudits
att köpa aktier i samband med Erbjudandet. Det är förbjudet att röja
innehållet i Prospektet utan Sdiptechs föregående skriftliga godkännande.
Det är förbjudet att reproducera eller distribuera hela eller delar av
Prospektet i USA samt att röja dess innehåll för någon annan.
Detta Prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i
enlighet med 2 kap. 25 § och 26 § lag (1991:980) om handel med ﬁnansiella
instrument, som implementerar Europaparlamentets och rådets direktiv
2003/71/EG. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna är riktiga eller fullständiga.
Erbjudandet och detta Prospekt regleras av svensk rätt. Domstolarna i
Sverige har exklusiv behörighet vad beträffar lösande av eventuella meningsskiljaktigheter eller tvister som uppstår i samband med Erbjudandet eller
detta Prospekt.
Stabiliseringsåtgärder
I samband med Erbjudandet kan Carnegie komma att delta i transaktioner
som stabiliserar, vidmakthåller eller på annat sätt påverkar priset på aktierna
i upp till 30 dagar från den första dagen för handel och notering av B-aktierna
på Nasdaq First North Premier. Mer speciﬁkt har Carnegie, Sdiptech och
Bolagets huvudägare Serendipidy Group AB ("Huvudaktieägaren") överenskommit att Carnegie kan övertilldela aktier eller utföra transaktioner i syfte
att stödja aktiernas marknadspris på en högre nivå än som annars skulle
råda. Carnegie och dess ombud är inte skyldiga att delta i några av dessa
åtgärder och det ﬁnns därför inte någon garanti för att dessa åtgärder
kommer att vidtas; om de vidtas kan Carnegie eller dess ombud avbryta
någon av dessa aktiviteter när som helst och de måste avslutas vid slutet av
30-dagarsperioden som omnämns ovan. Förutom vad som krävs enligt lagar
och regler har Carnegie inte för avsikt att offentliggöra omfattningen av
några stabiliseringsåtgärder. Se avsnittet ”Legala frågor och kompletterande
information – Erbjudandets utformning – Stabilisering” för ytterligare
information.
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Framtidsinriktade uttalanden
Detta Prospekt innehåller framtidsinriktade uttalanden som återspeglar
Sdiptechs aktuella syn på framtida händelser samt ﬁnansiell, operativ och
övrig utveckling. Framtidsinriktad information kan urskiljas genom att den
inte uteslutande avser historiska eller aktuella sakförhållanden eller
genom att den kan innefatta ord såsom ”kan”, ”ska”, ”förväntas”, ”tros”,
”uppskattas”, ”planeras”, ”förbereds”, ”beräknas”, ”har för avsikt att”,
”prognostiseras”, ”försöker” eller ”skulle kunna”, eller negationer av
sådana ord och andra variationer därav eller jämförbar terminologi. Dessa
framtidsinriktade uttalanden gäller endast per datumet för Prospektet.
Sdiptech gör ingen utfästelse om att offentliggöra uppdateringar eller
revideringar av framtidsinriktade uttalanden till följd av ny information,
framtida händelser eller dylikt. Även om Sdiptech anser att förväntningarna som beskrivs i sådana framtidsinriktade uttalanden är rimliga, ﬁnns
det ingen garanti för att dessa framtidsinriktade uttalanden förverkligas
eller visar sig vara korrekta. Följaktligen bör presumtiva investerare inte
lägga otillbörlig vikt vid dessa och andra framtidsinriktade uttalanden.
Bransch- och marknadsinformation
I avsnittet ”Riskfaktorer” ﬁnns en beskrivning, dock inte fullständig, av
faktorer som kan medföra att faktiskt resultat eller utveckling skiljer sig
avsevärt från historisk information eller från framtidsinriktade uttalanden.
Prospektet innehåller historisk marknadsinformation och branschprognoser.
Viss information har inhämtats från utomstående källor och Sdiptech har
strävat efter att återge sådan information korrekt i detta Prospekt. Även om
Bolaget anser dessa källor vara tillförlitliga har ingen oberoende veriﬁering
gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten i informationen inte kan
garanteras. Marknadsstatistik är till sin natur förenad med osäkerhet och
reﬂekterar inte nödvändigtvis faktiska marknadsförhållanden. Värdet av
jämförelser av statistik för olika marknader är begränsat av ﬂera anledningar,
bland annat genom att marknaderna deﬁnieras olika samt att informationen
kan ha insamlats genom användande av olika metoder och med olika antaganden. Viss statistik i detta Prospekt har sammanställts av Sdiptech, i vissa fall
på basis av olika antaganden. Även om Bolaget anser att sammanställningsmetoder och antaganden är rimliga har dessa endast i begränsad omfattning
kunnat bekräftas eller veriﬁeras mot oberoende källor. Mot bakgrund härav
uppmärksammas läsaren av Prospektet särskilt på att marknadsstatistik som
presenteras i Prospektet är förenad med osäkerhet och att ingen garanti kan
ges för dess riktighet. Såvitt Bolaget känner till och kan försäkra genom
jämförelse med annan information som offentliggjorts av de tredje parter
varifrån informationen hämtats, har dock inga uppgifter utelämnats på ett
sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.
Presentation av ﬁnansiell information
Förutom när så uttryckligen anges har ingen information i Prospektet
granskats eller reviderats av Bolagets revisor. Finansiell information som
rör Bolaget i Prospektet och som inte är en del av den information som
har reviderats eller granskats av Bolagets revisor i enlighet med vad som
anges häri, har inhämtats från Bolagets interna bokförings- eller rapporteringssystem. Vissa av nyckeltalen som presenteras i Prospektet är icke IFRSmått, det vill säga ﬁnansiella mått som inte deﬁnieras enligt IFRS. Ett
ﬁnansiellt mått som inte deﬁnierats enligt IFRS deﬁnieras som ett mått
som mäter historiska eller framtida ﬁnansiella resultat, ﬁnansiell position
eller kassaﬂöden, men som exkluderar eller inkluderar belopp som inte
skulle justeras på samma sätt i det närmast jämförbara IFRS-måttet.
Dessa ﬁnansiella mått ska inte betraktas isolerat ifrån eller som ett
substitut till de resultatmått som tas fram i enlighet med IFRS. Dessutom kan sådana mått, som deﬁnierats av Koncernen, kanske inte vara
jämförbara med andra mått med liknande namn som används av andra
företag.
Vissa siffror i detta Prospekt har varit föremål för avrundning. Detta medför att vissa tabeller inte synes summera korrekt. Detta är fallet t.ex. då
belopp anges i tusen, miljon- eller miljardtal och förekommer särskilt i
avsnitten ”Utvald ﬁnansiell information i sammandrag", "Operationell
och ﬁnansiell översikt" och ”Kapitalisering och annan ﬁnansiell
information” nedan samt i historisk ﬁnansiell information som medtagits
i Prospektet eller införlivats genom hänvisning.
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ERBJUDANDET I KORTHET
Teckningskurs

56 SEK per B-aktie

Preliminär tidsplan
Anmälningsperiod för allmänheten i Sverige
Anmälningsperiod för institutionella investerare
Besked om tilldelning
Beräknad första dag för handel
Likviddag
Information om B-aktien
Kortnamn:
ISIN-kod:
Finansiell kalender
Årsstämma
Delårsrapport april-juni 2017
Delårsrapport juli-september 2017

3-10 maj
3-11 maj
12 maj
12 maj
16 maj

SDIP B
SE0003756758

20 juni 2017
30 augusti 2017
15 november 2017
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SAMMANFATTNING
Sammanfattningen ställs upp efter informationskrav i form av ett antal ”punkter” som ska innehålla viss information. Dessa punkter är
numrerade i avsnitt A – E (A.1 – E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de punkter som ska ingå i en sammanfattning för denna typ
av värdepapper och emittent. Eftersom vissa punkter inte behöver ingå, kan det ﬁnnas luckor i numreringen av punkterna. Även om en
viss punkt ska ingå i sammanfattningen för denna typ av värdepapper och emittent kan det förekomma att det inte ﬁnns någon relevant
information att ange beträffande sådan punkt. I sådant fall innehåller sammanfattningen en kort beskrivning av aktuell punkt tillsammans
med angivelsen ”ej tillämplig”.

AVSNITT A – INTRODUKTION OCH VARNINGAR
A.1

Introduktion och
varningar

Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till Prospektet. Varje beslut om att investera i
de värdepapper som erbjuds ska baseras på en bedömning av Prospektet i sin helhet från investerarens
sida. Om yrkande avseende uppgifterna i Prospektet anförs vid domstol kan den investerare som är
kärande i enlighet med medlemsstaternas nationella lagstiftning bli tvungen att svara för kostnaderna
vid 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 i
övervägandet att investera i de värdepapper som erbjuds.

A.2

Samtycke till använd- Ej tillämplig. Finansiella mellanhänder har inte rätt att använda Prospektet för efterföljande
ning av Prospektet återförsäljning eller slutlig placering av värdepapper.

AVSNITT B – EMITTENT
B.1

Firma och
handelsbeteckning

Bolagets registrerade ﬁrma och handelsbeteckning är Sdiptech AB (publ) med organisationsnummer
556672-4893. Bolagets stamaktier av serie B avses handlas på Nasdaq First North Premier under
kortnamnet (ticker) SDIP B.

B.2

Säte och
bolagsform

Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Bolaget bildades i Sverige och bedriver sin
verksamhet i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551).

B.3

Nuvarande och
huvudsaklig
verksamhet

Sdiptech är en teknikkoncern med huvudfokus på urbana infrastrukturer. Koncernen erbjuder tjänster
och produkter inom djupa nischer för att renovera, underhålla och bygga ut snabbväxande storstäder.
Koncernens kärnverksamhet består för närvarande av 15 rörelsedrivande dotterföretag1 verksamma inom
elva nischer inom urban infrastruktur. Kärnverksamheten är indelad i två områden: anpassade tekniska
installationer respektive nischade produkter och tjänster. De rörelsedrivande dotterföretagen styrs och
utvecklas enligt en decentraliserad modell för att bevara deras särprägel och styrka.
Förvärv utgör en central del i Sdiptechs strategi och Sdiptech har utvecklat en förvärvsmetodik
som baseras på att skapa exklusiva dialoger med ägare av intressanta bolag. Sdiptechs verksamhet
kännetecknas av god lönsamhet tack vare den specialisering och de höga inträdesbarriärer som
nischerna ofta erbjuder.

1
Dotterbolagen S:t Eriks Hiss AB, KM Hiss & Portservice AB och HissPartner i Stockholm AB räknas som ett rörelsedrivande företag då de har samma
verkställande direktör. Även dotterbolagen Topas Vatten AB och Topas Vatten Service AB räknas som ett dotterföretag då de har samma verkställande

direktör.

4

Sdiptech AB (publ) | Inbjudan till teckning av stamaktier av serie B 2017

B.4a Trender inom
branschen

Sdiptech bedriver sin kärnverksamhet genom dotterföretag verksamma i djupa nischer på den snabbväxande marknaden för urban infrastruktur. Urbanisering, att människor i större utsträckning bosätter
sig i storstäder, är en av de mest uthålliga globala trenderna.
Sdiptech har identiﬁerat fyra drivkrafter som inverkar på den urbana infrastrukturen:
NYBYGGNATION
Växande befolkning

Växande befolkning och expanderande ekonomi leder till expansion av urbana infrastrukturer. Ny
infrastruktur måste byggas för att möta det växande behovet.
RENOVERING
Ökande belastning

Ökad belastning och förslitning på beﬁntlig infrastruktur leder till växande behov av service, underhåll
och reparationer. Belastningen ökar genom att ﬂer människor vistas i en och samma miljö varvid den
beﬁntliga infrastrukturen i stigande utsträckning behöver repareras och underhållas. Livslängden på
utrustning kortas därmed och intervallen mellan fullständiga ombyggnationer blir tätare.
Höjd standard

Högre krav på livskvalitet och miljöfokus leder till behov av modernisering av beﬁntlig infrastruktur. Den
starkaste drivkraften bakom urbanisering är utsikter om bättre ekonomiska möjligheter, vilket ofta även
realiseras för stadsborna. Förväntan på förbättrad livskvalitet stiger därmed vilket ställer förnyade krav
på den infrastruktur man vistas i. Utrustning som är funktionsduglig kan mycket väl bytas ut på grund
av att den inte längre möter stadsbornas nya ökande krav.
Nya regleringar

Offentliga regleringar förnyas kontinuerligt och driver fram anpassningar över hela infrastrukturer.
Offentliga regleringar uppdateras kontinuerligt exempelvis för att säkerställa personlig säkerhet och
minska städernas miljöbelastning. Förnyade krav på infrastrukturen leder till uppgraderingar av
utrustning.
B.5

Koncernen

Sdiptech är moderbolag i Koncernen som består av 46 direkt och indirekt ägda dotterbolag.

B.6

Större aktieägare

I nedanstående tabeller visas information rörande de största aktieägarna i Bolaget före Erbjudandet
(per den 31 december 2016, inklusive därefter kända förändringar) respektive efter Erbjudandet
(förutsatt full anslutning i Erbjudandet och fullt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen).
FÖRE ERBJUDANDET
Antal stam- Antal stamAntal
aktier serie A aktier Serie B preferensaktier

Ägare
Tio största aktieägare före Erbjudandet
Serendipity Group AB
Danica Pension Försäkrings AB
Castella Förvaltning AB
JP Morgan Bank Luxembourg
F.Holmström Private Equity
Jakob Holm
Försäkringsbolaget, Avanza Pension
Martin Sandquist
Multinovotech AB
Reei Holding AB
Summa

2 000 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 000 000

13 010 051
804 580
783 314
384 600
364 420
258 749
0
230 770
184 000
177 778
16 198 262
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0
34 233
0
0
0
1 020
252 383
0
0
0
287 636

Andel av
kapital (%)

Andel av
röster (%)

64,98%
3,63%
3,39%
1,67%
1,58%
1,12%
1,09%
1,00%
0,80%
0,77%
80,03%

80,32%
2,04%
1,91%
0,94%
0,89%
0,63%
0,61%
0,56%
0,45%
0,43%
88,78%
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Antal stamÄgare

Antal

Andel av

Andel av

aktier serie A aktier Serie B preferensaktier

Antal stam-

kapital (%)

röster (%)

150
0

0,37%
0,04%

0,21%
0,02%

Styrelse och ledning (utöver ovan)
Carl Johan Åkesson
Katarina Lundblad Pinnekamp

0
0

Johnny Alvarsson

0

18 200

0

0,08%

0,04%

Jan Samuelsson
Mikael Lönn

0
0

91 000
169 215

0
0

0,39%
0,73%

0,22%
0,41%

0
2 000 000

2 778 307
19 349 074

1 462 214
1 750 000

18,36%
100,00%

10,32%
100,00%

0
0

0
0

0
0

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

0
2 000 000

0
19 349 074

0
1 750 000

0,00%
100,00%

0,00%
100,00%

Andel av
kapital (%)

Andel av
röster (%)

Övriga aktieägare
Summa
Ankarinvesterare
Swedbank Robur Fonder AB
Handelsbanken Fonder AB
Övriga nya aktieägare
Summa

85 000
9 090

EFTER ERBJUDANDET (FÖRUTSATT ATT ERBJUDANDET FULLTECKNAS OCH
ÖVERTILLDELNINGSOPTIONEN UTNYTTJAS I SIN HELHET)
Ägare
Tio största aktieägare efter Erbjudandet
Serendipity Group AB
Danica Pension Försäkrings AB
Castella Förvaltning AB
JP Morgan Bank Luxembourg
F.Holmström Private Equity
Jakob Holm
Försäkringsbolaget, Avanza Pension
Martin Sandquist
Multinovotech AB
Reei Holding AB
Summa
Styrelse och ledning (utöver ovan)
Carl Johan Åkesson
Katarina Lundblad Pinnekamp
Johnny Alvarsson
Jan Samuelsson
Mikael Lönn
Övriga aktieägare
Summa
Ankarinvesterare
Swedbank Robur Fonder AB
Handelsbanken Fonder AB
Övriga nya aktieägare
Summa
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Antal stam- Antal stamAntal
aktier serie A aktier Serie B preferensaktier
2 000 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 000 000

11 670 766
804 580
783 314
384 600
364 420
258 749
0
230 770
184 000
177 778
14 858 977

0
34 233
0
0
0
1 020
252 383
0
0
0
287 636

42,68%
2,62%
2,45%
1,20%
1,14%
0,81%
0,79%
0,72%
0,57%
0,56%
53,54%

63,31%
1,68%
1,57%
0,77%
0,73%
0,52%
0,50%
0,46%
0,37%
0,36%
70,25%

0
0
0
0
0

85 000
9 090
18 200
91 000
169 215

150
0
0
0
0

0,27%
0,03%
0,06%
0,28%
0,53%

0,17%
0,02%
0,04%
0,18%
0,34%

0
2 000 000

2 778 307
18 009 789

1 462 214
1 750 000

13,24%
67,94%

8,48%
79,48%

0
0

2 232 143
892 858

0
0

6,97%
2,79%

4,46%
1,78%

0
2 000 000

7 142 855
28 277 645

0
1 750 000

22,30%
100,00%

14,28%
100,00%
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B.7

Utvald ﬁnansiell
information i
sammandrag

Den historiska ﬁnansiella informationen som redovisas nedan har hämtats från Bolagets årsredovisningar
för räkenskapsåren 2016, 2015 samt 2014 samt delårsrapport från perioden 1 januari 2017 - 31 mars
2017. Årsredovisningarna för 2016, 2015 och 2014, vilka har upprättas enligt International Financial
Reporting Standard (”IFRS”), har reviderats av Bolagets revisor. Delårsrapporterna för perioderna
1 januari 2016 - 31 mars 2016 respektive 1 januari 2017 - 31 mars 2017 har inte översiktligt granskats
eller reviderats av Bolagets revisor.
Koncernens resultaträkning i sammandrag
jan-mar
2017

jan-mar
2016

2016

2015

2014

237,2
1,8

113,3
1,1

775,4
13,4

412,4
2,0

135,5
6,9

–101,5
–24,7
–82,2

–42,1
–13,9
–51,1

–321,6
–79,6
–268,3

–178,9
–47,2
–151,9

–55,9
–18,3
–48,7

Av- och nedskrivningar av materiella och
immatriella anläggninstillgångar
Rörelseresultat

–2,9
27,7

–1,0
6,2

–8,6
110,8

–2,7
33,7

–1,1
18,4

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter ﬁnansiella poster
Skatt på årets resultat

0,9
–2,9
25,7
–5,6

1,1
–1,2
6,1
–3,8

2,5
–9,9
103,5
–24,1

0,3
–6,4
27,6
–12,2

0,1
–1,2
17,3
–3,9

Årets resultat från
kvarvarande verksamheter

20,1

2,3

79,4

15,4

13,4

Avvecklade verksamheter
Årets resultat från avvecklade verksamheter
Årets resultat

–
20,1

4,3
6,5

4,5
83,9

189,7
205,2

21,0
34,4

Resultat hänförligt till:
Innehav av andelar i moderbolag
Innehav utan bestämmande inﬂytande

18,9
1,2

7,6
–1,1

73,9
10,0

199,0
6,2

30,4
4,0

jan-mar
2017
20,1

jan-mar
2016
6,5

2016
83,9

2015
205,5

2014
34,4

0,0
20,1

0,1
6,6

0,2
84,1

0,3
205,5

0,0
34,4

18,9
1,2

7,7
–1,1

74,1
10,0

199,3
6,2

30,4
4

18,9
–

3,4
4,3

79,6
4,5

15,7
189,7

13,4
21,0

Mkr
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Direkta kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

Koncernens rapport över totalresultat
Mkr
Årets resultat
Övrigt totalresultat för året
Förändringar i ackumulerade omräkningsdifferenser
Totaltresultat för året
Hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inﬂytande
Summa totalresultat har uppkommit från
–Kvarvarande verksamheter
–Avvecklade verksamheter
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Koncernens balansräkning i sammandrag
31 mars
2017
899,7

31 mars
2016
313,3

2016
858,4

2015
328,9

2014
168,7

288,1
114,5
–

213,0
147,6
171,0

285,3
125,6
–

214,0
89,0
166,8

62,8
39,5
–

Summa tillgångar

1 302,3

844,9

1 269,3

798,6

271,0

Eget kapital hänförligt till moderbolagets
aktieägare
Innehav utan bestämmande inﬂytande
Långfrististiga räntebärande skulder
Övriga långfristiga skulder
Kortfristiga räntebärande skulder
Övriga kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

443,0
34,3
501,2
9,3
170,7
143,8
1 302,3

543,0
22,1
129,6
13,4
61,2
75,6
844,9

427,6
33,1
485,8
7,1
151,8
163,8
1 269,3

470,9
25,9
168,6
4,5
39,6
89,3
798,6

118,5
18,8
65,7
–
16,7
51,3
271,0

jan-mar
2017

jan-mar
2016

2016

2015

2014

Kassaﬂöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Kassaﬂöde från förändringar i rörelsekapital
Kassaﬂöde från den löpande verksamheten
Kassaﬂöde från investeringsverksamheter
Kassaﬂöde från ﬁnansieringsverksamheter
Årets kassaﬂöde

11,2
–12,3
–1,1
–22,1
12,0
–11,2

–1,0
–12,2
–13,2
17,3
54,6
58,7

83,3
–21,7
61,6
–301,3
276,1
36,4

14,1
–45,7
–31,6
–162,9
243,1
48,6

8,9
–5,6
3,3
–35,9
43,5
10,9

Likvida medel vid årets början

125,6

89,0

89,0

39,5

28,6

Kursdifferenser i likvida medel
Likvida medel vid årets slut

0,1
114,5

–0,1
147,6

0,2
125,6

0,9
89,0

–
39,5

Mkr
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Likvida medel
TIllgångar i avyttringsgrupp

Koncernens rapport över kassaﬂöde

Mkr

Koncernens nyckeltal
Nedanstående beräkningar av nyckeltal som beräknas enligt IFRS har reviderats av Bolagets revisor för
räkenskapsåren 2016, 2015 och 2014.

8

Mkr om inget annat anges
Nettoomsättning
Resultat per stamaktie före utspädning

jan-mar
2017
237,2
0,72

jan-mar
2016
113,3
0,20

2016
775,4
2,82

2015
412,4
9,12

2014
135,5
1,50

Resultat per stamaktie efter utspädning

0,72

0,20

2,82

9,12

1,50
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Alternativa nyckeltal som inte är deﬁnierade enligt IFRS
De ﬁnansiella mått som anges i Prospektet som inte deﬁnieras enligt IFRS är inte erkända mått på ﬁnansiell
prestation enligt IFRS, utan mått som ledningen använder för att övervaka den underliggande prestationen
för verksamheten och rörelsen. Investerare bör betrakta alternativa nyckeltal som ett komplement snarare
än en ersättning för ﬁnansiell information enligt IFRS. De ﬁnansiella mått som inte deﬁnieras enligt IFRS
anger inte nödvändigtvis huruvida kassaﬂödet kommer att vara tillräckligt eller tillgängligt för att motsvara
likviditetsbehovet och det är möjligt att de inte ger någon indikation om Bolagets historiska rörelseresultat.
Dessa mått är inte heller avsedda att indikera Bolagets framtida resultat.
Bolaget ger uppgifter om dessa mått som inte deﬁnieras enligt IFRS i Prospektet eftersom de anser att
dessa är viktiga ytterligare mått på Bolagets prestation och anser att de i stor utsträckning används av
investerare som jämför prestation mellan olika företag. Eftersom alla företag inte beräknar dessa eller
andra ﬁnansiella mått som inte deﬁnieras enligt IFRS på samma sätt är det möjligt att det sätt som
Sdiptech valt att använda de ﬁnansiella måtten på inte kan jämföras med begrepp som deﬁnieras på
liknande sätt och som används av andra företag.
Resultatmått
Mkr om inget annat anges
2

Organisk tillväxt i nettoomsättning
EBITA-marginal
EBITA tillväxt
EBITA
EBITA exkl jämförelsestörande poster3
Organisk EBITA-tillväxt
EBITDA
Justerad EBITA3
Resultat per preferensaktie
Justerad vinst per stamaktie

jan-mar
2017

jan-mar
2016

2016

2015

2014

18,0%
11,7%
341%
27,8

–15,9%
5,5%
47%
6,3

5,0%
14,3%
229%
110,9

0,3%
8,2%
83%
33,7

n/a
13,6%
n/a
18,4

27,8
55%
30,6

6,3
–74%
7,2

101,9
39,0%
119,4

33,7
neg
36,4

12,6
n/a
19,5

30,6

7,2

110,4

36,4

13,6

15,82
0,72

3,57
0,20

42,2
2,82

113,7
9,12

n/a
1,50

jan-mar
2017

jan-mar
2016

2016

2015

2014

14,4%

7,3%

13,6%

8,7%

14,1%

jan-mar
2017

jan-mar
2016

2016

2015

2014

3,06
52%
37%

1,39
23%
67%

2,60
34%
36%

0,45
21%
62%

0,22
15%
51%

jan-mar
2017

jan-mar
2016

2016

2015

2014

13,6
13,6
44%
44%

–7,7
–7,7
–107%
–107%

90,5
79,7
76%
72%

8,6
8,6
24%
24%

13,7
7,8
70%
57%

Avkastningsmått
Mkr om inget annat anges
Avkastning på sysselsatt kapital

Kapitalstruktur
Mkr om inget annat anges
Räntebärande nettoskuld / EBITDA
Skuldsättningsgrad
Soliditet

Kassaﬂöde
Mkr om inget annat anges
Operativt kassaﬂöde
Justerat operativt kassaﬂöde3
Kassaﬂödesgenerering
Justerad kassaﬂödesgenerering3

2
Den underliggande organiska tillväxten i de sexton förvärvade dotterbolagen uppgick till 13,0% för åren 2011-2016. Detta är den genomsnittliga årliga
tillväxttakten för de sexton bolagen, då deras årsredovisningar för respektive år adderats. I de fall då bolagen historiskt sett använt sig av ett brutet räkenskapsår så har omsättningen fördelats pro rata baserat på det antal månader som infallit i respektive kalenderår.
3
För justeringar se tabell på sid 67.
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Deﬁnitioner av alternativa nyckeltal som inte beräknas enligt IFRS

RESULTATMÅTT

Beskrivning

Syfte

Organisk tillväxt i
nettoomsättning

Beräknas som förändringen i nettoomsättning för de bolag som redovisats i

Nyckeltalet visar den underliggande tillväxten i verksamhetens nettoomsättning

koncernen sedan starten av jämförelseperioden fram till utgången av perioden.

när effekter från förvärv och avyttringar
exkluderats.

EBITA

Utgår från rörelseresultat och exkluderar
därefter av- och nedskrivningar hänförliga
till immateriella anläggningstillgångar.

EBITA ger tillsammans med rörelseresultat
och EBITDA en bild av det resultat som
verksamheten genererar.

EBITA-marginal

Beräknas som EBITA i relation till
nettoomsättningen.

Nyckeltalet visar på operativ lönsamhet
efter avskrivningar på materialla
anläggningstillgångar.

Tillväxt EBITA

Beräknas som periodens redovisade
EBITA i relation till motsvarande siffra för
jämförelseperioden.

Nyckeltalet visar på den totala
förändringen i koncernens EBITA, oavsett
hur den har uppstått.

Justerad EBITA

Utgår från EBITA och exkluderar därefter
omvärderingar av tilläggsköpeskillingar,
realisationsresultat vid försäljning av
verksamheter och fastigheter, samt övriga
intäkter och kostnader som betraktas som
av engångsnatur.

Nyckeltalet visar den underliggande
intjäningen för verksamheten.

Organisk EBITA-tillväxt

Beräknas som förändringen i EBITA för de
bolag som redovisats i koncernen sedan
starten av jämförelseperioden fram till
utgången av perioden.

Nyckeltalet visar den underliggande
tillväxten i intjäning för verksamheten.

EBITDA

Utgår från rörelseresultat och exkluderar
därefter avskrivningar och nedskrivningar.

EBITDA ger tillsammans med rörelseresultat och EBITA en bild av det resultat
som verksamheten genererar.

Justerad EBITDA

Utgår från EBITDA och exkluderar därefter Nyckeltalet visar den underliggande
poster av engångskaraktär.
intjäningen för verksamheten för
avskrivningar på materiella och
immateriella tillgångar.

Justerad vinst per
stamaktie

Resultat per
preferensaktie

10

Beräknas som vinst efter skatt med
avdrag för minoritetens andel samt

Nyckeltalet är ett mått på den vinst
per aktie som tillfaller stamaktieägarna

utdelning till preferensaktieägare.

efter att övriga intressenters ersättning
avräknats.

Beräknas som rörelseresultatet hänförligt
till moderbolaget för perioden, i relation
till det genomsnittliga antalet utestående

Nyckeltalet är ett mått på i vilken
utsträckning rörelseresultat för koncernens
verksamheter täcker utdelningen till

preferensaktier för motsvarande period.

preferensaktieägarna.
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AVKASTNINGSMÅTT

Beskrivning

Syfte

Avkastning på
sysselsatt kapital

Beräknas som EBITA för de senaste fyra
kvartalen per aktuell bokslutstidpunkt, i
relation till genomsnittligt sysselsatt kapital

Nyckeltalet beskriver hur effektivt
koncernen använder det kapital som har
investerats i verksamheten i form av eget

för de senaste fyra kvartalen vid bokslutstidpunkten.

kapital och räntebärande skulder efter
avdrag för likvida medel.

Sysselsatt kapital

Beräknas som eget kapital och
räntebärande kortfristiga och långfristiga
skulder med avdrag för likvida medel och
kortfristiga placeringar.

KAPITALSTRUKTUR

Beskrivning

Räntebärande
nettoskuld

Räntebärande nettoskuld inkluderar
kortfristiga och långfristiga räntebärande
skulder med avdrag för likvida medel.

Räntebärande
nettoskuld / EBITDA

Beräknas som genomsnittlig räntebärande
nettoskuld för de senaste fyra kvartalen,
i relation till EBITDA för de senaste fyra
kvartalen.

Nyckeltalet beskriver i vilken utsträckning
koncernens räntebärande skulder (netto)
täcks av det resultat i form av EBITDA
som genereras av verksamheten och kan
användas vid bedömning av ﬁnansiell risk.

Skuldsättningsgrad

Beräknas som räntebärande skulder
i relation till total balansomslutning.
Räntebärande skulder inkluderar samtliga

Nyckeltalet beskriver i vilken utsträckning
verksamheten är ﬁnansierad av räntebärande lån och kan användas vid

de skulder som klassiﬁcerats som räntebärande i koncernens balansräkning.

bedömning av ﬁnansiell risk.

Soliditet

Beräknas som totalt eget kapital
inklusive innehav utan bestämmande
inﬂytande i relation till total
balansomslutning.

Syfte

Nyckeltalet beskriver i vilken utsträckning
verksamheten är ﬁnansierad av eget
kapital och kan användas vid bedömning
av ﬁnansiell risk.

KASSAFLÖDE

Beskrivning

Syfte

Kassaﬂödesgenerering

Beräknas som operativt kassaﬂöde i
relation till EBITDA.

Nyckeltalet beskriver hur väl bolaget
hanterar rörelsekapital och investeringar.

Justerad
kassaﬂödesgenerering

Beräknas som justerat operativt
kassaﬂöde i relation till justerad EBITDA.

Nyckeltalet beskriver hur väl bolaget
hanterar rörelsekapital och investeringar
justerat för poster av engångskaraktär.

Operativt kassaﬂöde

Beräknas som EBITDA minus nettot av

Nyckeltalet beskriver vilket kassaﬂöde

investeringar i och försäljning av materiella som koncernens verksamhet genererar.
och immateriella anläggningstillgångar samt
justering för kassaﬂöde från förändring av
rörelsekapital.
Justerat operativt
kassaﬂöde

Beräknas som operativt kassaﬂöde
exklusive väsentliga investeringar och
avyttringar av engångskaraktär.

Nyckeltalet beskriver vilket kassaﬂöde
som koncernens verksamhet genererar
justerat för poster av engångskaraktär.
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Väsentliga händelser i Sdiptechs ﬁnansiella ställning eller ställning på marknaden efter den
31 mars 2017
• Sdiptech ingick avtal om förvärv av 51 procent av aktierna i de två österrikiska bolagen ST
Liftsystems Gmbh och Aufzüge Friedl Gmbh i mars 2017. Tillträde av aktierna beräknas ske före
utgången av det andra kvartalet 2017.
• Sdiptech meddelade den 5 april 2017 att styrelsen och ledningen i Sdiptech fastställt nya ﬁnansiella
mål för verksamheten. Se avsnitt "Verksamhetsbeskrivning - Finansiella mål".
• Den 21 april 2017 överlät Sdiptech sin fordran på Serendipidy Ixora om 39 Mkr till Bolagets huvudägare
Serendipidy Group AB som en amortering på Bolagets skuld till Serendipidy Group AB, vilken därmed
reducerades till 28 Mkr.
B.8

Utvald proformaredovisning

Proformaredovisningen har upprättats i syfte att presentera en översiktlig illustration avseende hur
genomförda förvärv under 2016 skulle ha kunnat påverka koncernresultaträkningen om de förvärvade
bolagen ägts under hela räkenskapsåret 1 januari 2016 – 31 december 2016. Proformaredovisningen är
inte avsedd att visa periodens faktiska resultat om förvärven inträffat den 1 januari 2016 och visar inte
heller en prognos om framtida resultat. Proforma är endast tänkt att beskriva en hypotetisk situation
och har framtagits i illustrativt syfte och tjänar således inte till att beskriva Bolagets faktiska ﬁnansiella
ställning eller resultat.

Hydrostandard
Castella
Mätteknik
Entreprenad
Nordic AB
Sdiptech
1 jan1 jan20164
tillträde5
tillträde5

Mkr

Sprof
Techbrain Cliff Models
AB
AB
1 jan1 jantillträde5
tillträde5

HissPartner
i Stockholm
AB
1 jantillträde5

Frigotech
AB
1 jantillträde5

Hansa
Vibrations &
Omgivningskontroll AB Unipower AB
1 jan–
1 jantillträde5
tillträde5

IFRS

Proforma

justeringar
1 jan–
tillträde6

justeringar
1 jan–
tillträde7

Pro forma
2016

911,1

Kvarvarande verksamheter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Totala intäkter

775,4

25,8

17,2

0,9

40,2

2,5

9,4

13,3

26,3

–

–

13,4

–

–0,0

–

0,1

0,0

0,1

–

–

–

–

13,6

788,9

25,8

17,2

0,9

40,3

2,5

9,4

13,3

26,3

–

–

924,7

–321,6

–17,6

–5,3

–

–6,9

–1,3

–3,9

–0,6

–3,4

–

–

–360,5

–79,6

–1,0

–2,8

–0,2

–15,7

–0,4

–1,5

–0,5

–3,3

0,9

–

–103,9

–268,3

–6,4

–5,5

–0,8

–9,8

–1,0

–3,3

–1,4

–8,9

–

–

–305,3

–8,6

–0,1

–0,3

–0,0

–0,3

–

–0,0

–

–0,1

–0,8

–

–10,2

110,8

0,7

3,4

–0,0

7,7

–0,2

0,7

10,9

10,7

0,1

–

144,8

Rörelsens kostnader
Direkta kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriell
Rörelseresultat
Resultat från ﬁnansiella investeringar
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

2,5

0,0

0,0

–

0,0

0,0

0,0

–

–

–

–

2,5

–9,9

–0,0

–0,0

–0,0

–0,1

–0,0

–0,0

–

–0,0

–0,1

–3,3

–13,4

Resultat efter ﬁnansiella kostnader

103,5

0,7

3,3

–0,0

7,7

–0,2

0,7

10,9

10,7

–0,0

–3,3

133,9

Skatt på årets resultat

–24,1

–0,2

–0,7

–

–1,7

–

–0,2

–2,4

–2,3

–

0,7

–30,8

79,4

0,6

2,6

–0,0

6,0

–0,2

0,6

8,5

8,3

–0,0

–2,6

103,1

107,6

Årets resultat från kvarvarande
verksamheter
Avvecklade verksamheter:
Årets resultat från avvecklade
verksamheter

4,5

–

–

–

–

–

–

–

–

83,9

0,6

2,6

–0,0

6,0

–0,2

0,6

8,5

8,3

–0,0

–2,6

Innehavare av andelar i moderbolag

73,9

0,6

2,6

–0,0

6,0

–0,2

0,6

8,5

8,3

–0,0

–2,6

97,6

Innehav utan bestämmande inﬂytande

10,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

10,0

Årets resultat

4,5

Resultat hänförligt till:

4
5

12

Hämtat från Koncernens reviderade årsredovisning.
Baserat på respektive förvärvat bolags interna rapporter, som inte varit föremål för revision.

6

Proforma justering avseende ﬁnansiell leasing som i förvärvade bolag redovisats som operationell leasing.

7

Proformajustering avseende räntekostnader som hade belastat Koncernen om förvärv skett per den 1 januari 2016. Räntekostnaden är beräknad
baserad på nuvarande räntevillkor samt antagande att inga amorteringar gjorts under den tillkommande perioden. Skatt har beräknats med 22 procent.
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B.9

Resultatprognos

Ej tillämpligt. Bolaget har inte lämnat någon resultatprognos.

B.10 Revisorsanmärkning Ej tillämpligt. Det ﬁnns inte några anmärkningar i revisionsberättelserna.
B.11 Otillräckligt
rörelsekapital

Ej tillämpligt. Styrelsen för Sdiptech bedömer att det beﬁntliga rörelsekapitalet i Koncernen är tillräckligt för
Koncernens behov under den kommande tolvmånadersperioden vad gäller den nuvarande omfattningen av
Koncernens verksamhet. En viktig del i Sdiptechs tillväxtplan under de kommande fem åren är att genomföra
förvärv. För att dessa ska kunna realiseras behöver Sdiptech tillföras kapital som avses utgöra del av
ﬁnansieringen av framtida köpeskillingar.

AVSNITT C – VÄRDEPAPPER
C.1

Värdepapper som
erbjuds

Erbjudandet omfattar B-aktier i Sdiptech AB (publ) (ISIN: SE0003756758).

C.2

Valuta

Aktierna är denominerade i svenska kronor (SEK).

C.3

Antal emitterade
Per dagen för detta Prospekt uppgår Bolagets registrerade aktiekapital till 577 476,85 kronor fördelat
aktier och nominellt på totalt 23 099 074 aktier. Det ﬁnns tre aktieslag i Bolaget, stamaktier av serie A, stamaktier av serie
värde per aktie
B samt preferensaktier. Varje aktie har ett kvotvärde om 2,5 öre och samtliga aktier är fullt betalda.
Efter genomförandet av Erbjudandet kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till högst 800 691,13
kronor, fördelat på högst 32 027 645 aktier.

C.4

Rättigheter som
Stamaktier av serie A har ett röstvärde om tio röster per aktie. Stamaktier av serie B och preferensaktier
sammanhänger med har ett röstvärde om en röst per aktie. Vid bolagsstämma får varje röstberättigad aktieägare rösta för fulla
värdepapperen
antalet av aktieägaren ägda och företrädda aktier utan begränsningar i rösträtten.
Stamaktier av serie A kan konverteras till stamaktier av serie B genom skriftlig begäran från aktieägare
till styrelsen.
Om Bolaget emitterar nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler vid en kontantemission eller en
kvittningsemission har aktieägarna som huvudregel företrädesrätt att teckna sådana värdepapper i
förhållande till antalet aktier som innehades före emissionen.

C.5

Överlåtelsebegränsningar

Ej tillämpligt. Aktierna är inte föremål för några överlåtelsebegränsningar.

C.6

Handel i
värdepapperen

Ej tillämpligt. Aktierna kommer inte att upptas till handel på en reglerad marknad. Sdiptech har erhållit
godkännande avseende notering av B-aktier på Nasdaq First North Premier, förutsatt att spridningskravet
uppfylls. Handeln beräknas påbörjas omkring den 12 maj 2017. Nasdaq First North Premier är en
alternativ marknadsplats och har inte samma juridiska status som en reglerad marknad.

C.7

Utdelningspolicy

Sdiptech har en vinstutdelningspolicy som innebär att ingen utdelning lämnas på Bolagets stamaktier
då Bolaget prioriterar tillväxt framför utdelning. Utdelning på preferensaktier ska ske i enlighet med
Bolagets bolagsordnings bestämmelser.
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AVSNITT D – RISKER
D.1

Huvudsakliga
risker avseende
emittenten
och dess
verksamhet

Koncernen är föremål för risker som helt eller delvis är utanför Koncernens kontroll och som påverkar
eller kan komma att påverka Koncernens verksamhet, resultat, ﬁnansiella ställning och framtidsutsikter.
Nedanstående riskfaktorer, som beskrivs utan särskild ordning och utan anspråk på att vara uttömmande,
bedöms vara de huvudsakliga riskerna för Koncernens framtida utveckling.
• Sdiptechs verksamhet påverkas av makroekonomiska faktorer, såsom inﬂation, eventuell deﬂation samt
generella svårigheter att erhålla ﬁnansiering. Tillväxten i ekonomin påverkar näringslivet, universitet,
institut, myndigheter och andra kunders efterfrågan på Koncernens tjänster, vilket därmed även påverkar
Koncernens verksamhet.
• Sdiptech kan få svårigheter att uppnå sina tillväxtmål och implementera nuvarande expansionsplaner
på ett framgångsrikt sätt. Det ﬁnns därför en risk att Sdiptech måste anpassa sin ﬁnansiella ställning,
skuldsättning och operativa infrastruktur ytterligare, vilket kan vara kostsamt och tidskrävande för
Koncernen.
• Det ﬁnns en risk att Koncernen inte kan identiﬁera lämpliga förvärvsobjekt eller genomföra förvärv
till godtagbara villkor. Därutöver är företagsförvärv förenade med stora risker i förhållande till det
förvärvade bolaget, såsom att eventuella problem och framtida förluster inte upptäcks vid Sdiptechs
genomgång av målbolaget.
• Sdiptechs förmåga att genomföra dess strategi och utveckla bolag beror på ﬂera faktorer, bland
annat tillgången på personer som är lämpliga för att verkställa successionsplaneringen, och om
Sdiptech misslyckas med successionsplanering och bolagsutveckling kan detta får en väsentlig
negativ inverkan på Koncernens verksamhet, resultat och ﬁnansiella ställning.
• Bolagsstyrningen i en decentraliserad organisation som Sdiptechs ställer höga krav på ﬁnansiell
rapportering och uppföljning och det ﬁnns en risk för att organisationsmodellen visar sig vara dåligt
lämpad för att möta framtida marknadsutmaningar och att Sdiptechs konkurrenskraft och ställning
på marknaden kan försvagas som en följd därav.
• Koncernens servicetjänster avseende exempelvis installation och service för elförsörjning, gasevakuering
och hissar omfattar tekniska risker, såsom mekaniska incidenter som leder till avbrott vid produktion och
användning, vilket skulle kunna leda till att Koncernen blir ansvarig för skador eller förluster som uppkommer
hos dess kunder. Det ﬁnns även en risk för att bolagen i Koncernens olika affärsenheter inte kan
implementera ny teknik eller anpassa sitt produktutbud och sin affärsmodell i tid för att kunna tillvarata
fördelarna av ny eller beﬁntlig teknik.
• All operationell verksamhet i Koncernen är förenad med risken att åsamkas förluster på grund av
bristfälliga rutiner, att oegentligheter och/eller andra interna eller externa händelser förorsakar
störningar eller skada i verksamheten.
• Om Bolagets rutiner för bolagsstyrning och interna kontroller inte implementeras eller tillämpas korrekt
ﬁnns det en risk för att Sdiptech och dess dotterbolag inte kan leverera pålitlig ﬁnansiell information
och effektivt förebygga bedrägerier eller annat olovligt utnyttjande av Koncernen och dess resurser.
• Sdiptech är beroende av att kunna behålla och rekrytera ledande befattningshavare och nyckelpersonal
med nödvändig kompetens inom Bolagets olika verksamheter, vilket blir extra viktigt i och med
Koncernens decentraliserade beslutsfattande, innefattande dotterbolag med stor självständighet.
• Sdiptech omfattas av olika regelverk och förändringar i legala förhållanden kan få en negativ inverkan
på Koncernen. Att anpassa Sdiptechs verksamhet till förändrade legala förutsättningar, på grund av
antingen ändrad regeltillämpning av myndigheter eller nya lagar och regler, kan medföra ökade kostnader
för Sdiptech.
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• Sdiptech är verksamt inom ett ﬂertal konkurrensutsatta nischer inom urban infrastruktur och kan få
svårigheter att i framtiden konkurrera på ett framgångsrikt sätt.
• Skador på Sdiptechs renommé kan få en negativ inverkan på dess konkurrenskraft, uppta bolagsledningens
tid och resurser samt ge upphov till merkostnader.
• Sdiptech är föremål för risker kopplade till dess leverantörer och felaktiga, försenade eller uteblivna
leveranser från sådana leverantörer kan innebära att ett dotterbolags leveranser i sin tur försenas
eller måste avbrytas eller blir bristfälliga eller felaktiga.
• Koncernens framtida utveckling är beroende av know-how och företagshemligheter. Det är dock
inte möjligt att till fullo skydda sig mot obehörig spridning av information, vilket medför en risk att
konkurrenter får del av och kan dra nytta av den know-how som utvecklats av Koncernen.
• Sdiptech är exponerat för risker relaterade till tvister och andra rättsliga förfaranden, vilket kan vara
tidskrävande, störa den dagliga verksamheten, inbegripa anspråk på betydande belopp samt medföra
betydande rättegångskostnader.
• Sdiptech är exponerat för ﬁnansieringsrisker. Sdiptech kan således komma att påverkas negativt om
bolag i Koncernen i framtiden misslyckas med att erhålla nödvändig ﬁnansiering, eller om relevanta bolag i
Koncernen inte har tillräcklig likviditet för att uppfylla sina förpliktelser, möjlighet att reﬁnansiera eventuella
framtida låneavtal eller endast kan reﬁnansiera sina låneavtal på för Sdiptech oförmånliga villkor.
• Sdiptech är exponerat för likviditetsrisker och det ﬁnns en risk att Bolagets likviditetskällor visar sig
vara otillräckliga.
• Sdiptech är exponerat för ränterisker och det ﬁnns en risk för att förändringar i marknadsräntor och
kreditmarginaler får en negativ kassaﬂödesmässig påverkan på Bolaget.
• Det ﬁnns en risk att Koncernen i framtiden kan tvingas göra nedskrivningar av goodwill och att sådana
nedskrivningar kan, om de är betydande, få en väsentlig negativ inverkan på Koncernens verksamhet,
resultat och ﬁnansiella ställning.
• Det ﬁnns en risk att Sdiptechs tolkning och tillämpning av skattelagar, avtal, andra bestämmelser
och krav inte har varit, eller inte kommer fortsätta att vara, korrekt i alla avseenden, vilket kan öka
Koncernens skattekostnader.
D.3

Huvudsakliga
risker avseende
värdepapperen

Alla investeringar i värdepapper är förknippade med risker. Sådana risker kan leda till att priset på Sdiptechs
aktier sjunker avsevärt och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering. Nedanstående
riskfaktorer, som beskrivs utan särskild ordning och utan anspråk på att vara uttömmande, bedöms vara de
huvudsakliga riskerna för Sdiptechs aktier.
• Nasdaq First North Premier är inte en reglerad marknad, kan vara föremål för störningar och har en
högre grad av risk än en investering i ett bolag noterat på en reglerad marknad.
• En aktiv, likvid och välordnad handel med aktierna kan komma att utebli, priset på aktierna kan bli
instabilt och potentiella investerare skulle kunna förlora sina investeringar i sin helhet eller delvis.
• En enskild aktieägare kan fortsätta att ha ett betydande inﬂytande över Koncernen och dess verksamhet
efter Erbjudandets genomförande och det är möjligt att denna aktieägares intressen inte överensstämmer
med andra aktieägares intressen.
• Aktieägare i vissa andra länder än Sverige kan vara föremål för inskränkningar som förhindrar dem
från att delta i framtida företrädesemissioner eller deras deltagande kan på annat sätt vara försvårat
eller begränsat.
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• Framtida emissioner kan komma att påverka priset på B-aktierna och leda till en utspädning.
• Försäljningar av aktier efter Erbjudandet kan påverka priset på B-aktierna.
• Sdiptechs utdelningspolicy innebär att ingen utdelning ska lämnas på stamaktier och därtill har
Bolagets preferensaktier företräde till utdelning.

AVSNITT E – ERBJUDANDET
E.1

Emissionsbelopp
och emissionskostnader

Erbjudandet förväntas inbringa en bruttolikvid uppgående till cirka 500 Mkr kronor innan avdrag för
transaktionsrelaterade kostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 30 Mkr.

E.2

Motiv och
användning av
emissionslikvid

Sdiptech har en målsättning att nå en EBITA om 600-800 Mkr år 2021. Förvärv av bolag utgör en viktig del
av denna plan, och det är mot denna bakgrund som Bolagets styrelse avser att genomföra Erbjudandet.
Nyemissionen i Erbjudandet förväntas inbringa en bruttolikvid om cirka 500 Mkr innan avdrag för transaktionsrelaterade kostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 30 Mkr. Av emissionslikviden avses cirka
440 Mkr avses användas för att genomföra förvärv och 28 Mkr till återbetalning av skuld till Serendipity
Group AB som upptagits i samband med tidigare förvärv.

E.3

Erbjudandets
former och villkor

Erbjudandet omfattar högst 8 928 571 B-aktier, motsvarande cirka 27,9 procent av det totala antalet
aktier och cirka 17,8 procent av det totala antalet röster i Bolaget efter Erbjudandets genomförande.
Huvudaktieägaren kan komma att sälja 1 339 285 beﬁntliga B-aktier om övertilldelningsoptionen
("Övertilldelningsoptionen") utnyttjas.
Rätt att teckna B-aktierna ska tillkomma allmänheten i Sverige samt institutionella investerare i Sverige
och utomlands.
Priset i Erbjudandet har fastställts av styrelsen för Sdiptech i samråd med Carnegie baserat på
det bedömda investerarintresset, de diskussioner som föregått de åtaganden som gjorts av
Ankarinvesterarna, kontakter med vissa andra institutionella investerare, rådande marknadsförhållanden
samt en jämförelse med marknadspriset för andra jämförbara börsnoterade bolag och bygger därmed på
efterfrågan och det allmänna marknadsläget.
Anmälan från allmänheten i Sverige om förvärv av B-aktier kan göras under perioden 3 maj–10 maj 2017.
Anmälan sker genom Carnegie eller Avanza.
Institutionella investerare i Sverige och i övriga länder inbjuds att delta genom ett särskilt anbudsförfarande
som äger rum under perioden 3 maj–11 maj 2017. Anmälan från institutionella investerare i Sverige och i
övriga länder ska ske till Carnegie i enlighet med särskilda instruktioner.

E.4

16

Intressen som
har betydelse för
erbjudandet

Carnegie agerar som ﬁnansiell rådgivare i samband med Erbjudandet. Carnegie har vidare tillhandahållit
Bolaget rådgivning i samband med struktureringen och planeringen av Erbjudandet och den planerade
noteringen av Sdiptechs B-aktier på Nasdaq First North Premier och erhåller ersättning för sådan
rådgivning. Carnegie och dess närstående har utfört och kan också i framtiden komma att utföra olika
ﬁnansiella rådgivningstjänster för Bolaget och dess närstående, för vilka de erhållit och kan förväntas
komma att erhålla arvoden och andra ersättningar.
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E.5

Säljare av
Huvudaktieägaren, styrelseledamöter samt ledande befattningshavare i Bolaget har ingått så kallade lock
värdepapperna och up-åtaganden och har åtagit sig, med vissa förbehåll och undantag, gentemot Carnegie under en period
lock up-avtal
om 360 dagar från första dag för handel med Bolagets B-aktier på Nasdaq First North Premier, att inte utan
föregående skriftligt godkännande från Carnegie, (i) erbjuda, pantsätta, sälja, åta sig att sälja, sälja eller köpa
eller ge ut någon option eller rätt att köpa eller sälja, eller annars överföra eller avyttra, direkt eller indirekt
några aktier i Bolaget eller några andra värdepapper som kan konverteras till eller är möjliga att utnyttja eller
byta till sådana aktier eller (ii) ingå swap-avtal eller andra arrangemang som helt eller delvis överlåter den
ekonomiska risken förknippad med ägandet av aktier i Bolaget. Undantag gäller bland annat för avyttringar
som sker enligt Placeringsavtalet eller överföring av aktier i Bolaget där överföringen krävs på grund av lag-,
myndighets- eller domstolskrav. Vidare har vissa andra innehavare av B-aktier i Bolaget, med vissa förbehåll
och undantag, gjort motsvarande åtagande gentemot Carnegie under en period om 180 dagar från första
handelsdagen på Nasdaq First North Premier.
Vidare avser Bolaget att i enlighet med Placeringsavtalet, med förbehåll för vissa undantag, åta sig att under
en period om 180 dagar från dagen för Placeringsavtalet, inte utan föregående skriftligt godkännande från
Carnegie, (i) föreslå en kapitalökning till Sdiptechs aktieägare, eller vidta någon annan åtgärd som skulle
möjliggöra för Sdiptech att emittera, erbjuda, pantsätta, sälja, åta sig att sälja, sälja eller köpa eller ge ut
någon option eller rätt att köpa eller sälja, eller annars överföra eller avyttra, direkt eller indirekt några aktier
i Bolaget eller några andra värdepapper som kan konverteras till eller är möjliga att utnyttja eller byta till
sådana aktier eller (ii) ingå swap-avtal eller andra arrangemang med motsvarande ekonomisk konsekvens
som följd. Undantag gäller för emissioner av aktier som sker inom ramen för Erbjudandet, emission av aktier
eller andra värdepapper i samband med incitamentsprogram för anställda som godkänts av styrelsen eller av
bolagsstämma i Bolaget.

E.6

Utspädningseffekt

Nyemissionen i samband med Erbjudandet kan, under förutsättning av att Erbjudandet fulltecknas, medföra
att antalet aktier i Bolaget ökar med högst 8 928 571 aktier till sammanlagt högst 32 027 645 aktier, vilket
motsvarar en utspädning om cirka 27,9 procent av aktierna och cirka 17,8 procent av rösterna i Bolaget.

E.7

Kostnader som
åläggs investerare

Ej tillämpligt. Bolaget ålägger inte investerare några kostnader.
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RISKFAKTORER
En investering i Sdiptech är förknippad med stora risker. Investerare
bör noga överväga alla risker som anges i nedanstående avsnitt
samt all övrig information i detta Prospekt innan ett investeringsbeslut avseende B-aktierna fattas. Om någon av nedanstående
risker inträffar kan Koncernens verksamhet, resultat och ﬁnansiella
ställning i väsentlig grad påverkas negativt. I sådana fall skulle kursen
för B-aktierna kunna falla och investerare komma att förlora hela eller
delar av sin investering. De risker som beskrivs i nedanstående avsnitt
är inte de enda risker som Bolaget och dess aktieägare kan vara
föremål för. Ytterligare risker vilka för närvarande inte är kända för
Koncernen eller som för närvarande, baserat på beﬁntlig riskanalys,
anses vara icke väsentliga, kan ha en betydande negativ inverkan på
Koncernens rörelse och en väsentlig negativ inverkan på Koncernens
verksamhet, resultat eller ﬁnansiella ställning. Den ordning i vilken
riskerna presenteras är inte avsedd att indikera sannolikheten för att
de ska inträffa eller deras allvar eller betydelse.
Prospektet innehåller också framåtriktade uttalanden som grundas
på antaganden och uppskattningar och som omfattas av risker och
osäkerhetsfaktorer. Koncernens verkliga resultat skulle kunna skilja
sig väsentligt från det som förutses i dessa framåtriktade uttalanden,
till följd av många faktorer, bland annat riskerna som beskrivs i
nedanstående avsnitt och på andra platser i detta Prospekt.

RISKER RELATERADE TILL SDIPTECH, BRANSCHEN
OCH MARKNADEN
Sdiptechs verksamhet påverkas av makroekonomiska
faktorer
Sdiptech är en teknikkoncern med huvudfokus på urbana
infrastrukturer. Koncernen tillhandahåller tjänster och produkter
inom djupa nischer för att renovera, underhålla och bygga ut
snabbväxande storstäder. Under 2016 var cirka 70 procent av
Sdiptechs totala nettoomsättning hänförlig till Storstockholmsområdet. Många av de branscher som Sdiptech verkar i, i synnerhet
dess stomkompletteringsverksamhet, påverkas i stor utsträckning
av makroekonomiska faktorer, vilka ligger utanför Bolagets kontroll.
Dessa faktorer innefattar, men är inte begränsade till, tillväxten
i bruttonationalprodukt, inﬂation och eventuell deﬂation, allmän
konjunkturutveckling, regionalekonomisk utveckling i främst
Stockholmsregionen, sysselsättningsutveckling, befolkningstillväxt,
befolkningsstruktur, förändringar i infrastruktur och räntenivåer,
förändringar i globala regelverk om bankers kapitaltäckning och
marknadslikviditet samt generella svårigheter att erhålla ﬁnansiering
(eller ﬁnansiering på för Koncernen eller kunderna acceptabla
villkor). Tillväxten i ekonomin påverkar näringslivet, universitet,
institut, myndigheter och andra kunders efterfrågan på Koncernens
tjänster, vilket därmed även påverkar Koncernens verksamhet.
Om en eller ﬂera av dessa faktorer skulle utvecklas negativt, kan
det få en väsentlig negativ inverkan på Koncernens verksamhet,
resultat och ﬁnansiella ställning.

18

Sdiptech kan få svårigheter att uppnå sina tillväxtmål
och implementera nuvarande expansionsplaner på ett
framgångsrikt sätt
Koncernen har kommunicerade ﬁnansiella mål och planerar
att genomföra ytterligare företagsförvärv och expansioner av
verksamheten de kommande åren för att nå dessa mål. Koncernen
anpassar och avser att fortsätta anpassa sin ﬁnansiella ställning,
skuldsättning och operativa infrastruktur till sina ﬁnansiella mål
och expansionsplaner. Om Sdiptech inte klarar att nå upp till sina
tillväxtmål och implementera nuvarande expansionsplaner på
ett framgångsrikt sätt ﬁnns det därför en risk att Sdiptech måste
anpassa sin ﬁnansiella ställning, skuldsättning och operativa
infrastruktur ytterligare, vilket kan vara kostsamt och tidskrävande
för Koncernen. En sådan tillväxt och expansion är dessutom
beroende av Koncernens förmåga att behålla medarbetare och
rekrytera nya medarbetare och nyckelpersoner. Därutöver är en
ökad tillväxt beroende av Koncernens investeringsstrategi och
förmåga att genomföra förvärv och framgångsrikt integrera
förvärvade bolag i Koncernens affärsmodell.
Om Sdiptech inte klarar att nå upp till sina tillväxtmål och
implementera nuvarande expansionsplaner på ett framgångsrikt
sätt kan Sdiptechs resultat komma att i betydande omfattning
avvika från de ﬁnansiella mål som beskrivs i detta Prospekt,
vilket i sin tur kan få en väsentlig negativ inverkan på Koncernens
verksamhet, resultat och ﬁnansiella ställning.
Sdiptech kan misslyckas med sin förvärvsstrategi och
integrationen av förvärvade bolag
Som nämnts ovan är en väsentlig del av Sdiptechs strategi att
växa genom förvärv. Sedan 2013 har Koncernen genomfört 16
förvärv och Koncernen avser att upprätthålla en hög förvärvstakt.
Det ﬁnns en risk att Koncernen inte kan identiﬁera lämpliga
förvärvsobjekt eller genomföra förvärv till godtagbara villkor. Att
genomföra företagsförvärv är därutöver ofta en omfattande och
komplicerad process som aktualiserar kostnader för till exempel
ﬁnansiering samt ﬁnansiella, legala och andra rådgivare. En stor
del av sådana kostnader belastar Koncernen även om ett förvärv
av olika anledningar inte fullföljs och Bolaget inte tillförs något
värde, vilket kan få en väsentlig negativ inverkan på utvecklingen
av Koncernens verksamhet, resultat och ﬁnansiella ställning.
Företagsförvärv är vidare förenade med stora risker i förhållande till
det förvärvade bolaget. Sdiptech genomför inför varje investering,
men i varierande utsträckning, en ﬁnansiell, legal och organisatorisk
genomgång av målbolaget, men det ﬁnns en risk för att eventuella
problem och framtida förluster inte upptäcks vid en sådan genomgång. Målbolaget kan drabbas av exempelvis kundförluster,
regulatoriska bekymmer eller oförutsedda utgifter efter förvärvets
genomförande. Detta kan kräva ytterligare kapitaltillskott från
Sdiptech eller innebära utebliven avkastning. Det kan också
visa sig att Sdiptech har betalat mer än vad det förvärvade
målbolaget är värt. Det är osannolikt att Sdiptech kan få full
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ersättning från säljaren för sådana kostnader. Således kan
sådana händelser ha en negativ inverkan såväl på relevant bolags
verksamhet, resultat och ﬁnansiella ställning som på Sdiptechs
verksamhet, ﬁnansiella ställning och resultat. Allt det ovanstående
kan få en väsentlig negativ inverkan på Koncernens verksamhet,
resultat och ﬁnansiella ställning.
Sdiptech kan misslyckas med sin successionsplanering
och bolagsutveckling
En väsentlig del av Bolagets strategi är Sdiptechs strategi för
successionsplanering i och bolagsutveckling av de förvärvade
bolagen. Grundidén för utvecklingen av de förvärvade bolagen
är att i hög grad behålla bolagens lokala entreprenörsanda,
och därtill addera kunskap, processer och ﬁnansiella resurser.
Sdiptechs förmåga att genomföra denna strategi och utveckla
bolag beror på ﬂera faktorer, bland annat tillgången på personer
som är lämpliga för att verkställa successionsplaneringen.
Om Sdiptech misslyckas med successionsplanering och
bolagsutveckling kan detta få en väsentlig negativ inverkan på
Koncernens verksamhet, resultat och ﬁnansiella ställning.
Sdiptechs decentraliserade organisation ger upphov till risker
Sdiptech tillämpar en decentraliserad organisationsmodell, vilket
innebär att de rörelsedrivande dotterföretagen i Koncernen i stor
utsträckning ansvarar för och driver verksamheten självständigt.
Koncernledningen styr, kontrollerar och följer upp verksamheten
i Koncernen främst genom att tillsätta dotterbolagschefer
genom sin successionsplanering samt genom att löpande följa
utvecklingen med hjälp av bland annat sedvanligt styrelsearbete
och kvartalsrapporteringar.
Bolagsstyrningen i en decentraliserad organisation som Sdiptechs
ställer höga krav på ﬁnansiell rapportering och uppföljning.
Bolaget och samtliga rörelsedrivande bolag använder samma
koncernrapporteringssystem, men olika bokföringssystem, vilket
ökar risken för felaktig ﬁnansiell information då Sdiptech inte alltid
har omedelbar tillgång till dotterföretagens ﬁnanser (se vidare
avsnittet ”Sdiptechs interna kontroll kan visa sig otillräcklig”
nedan). Det ﬁnns en risk för att organisationsmodellen visar sig
vara dåligt lämpad för att möta framtida marknadsutmaningar
och att Sdiptechs konkurrenskraft och ställning på marknaden
kan försvagas som en följd därav. Det ﬁnns vidare en risk för att
brister i bolagsstyrningen inom de rörelsedrivande bolagen kan
leda till ofullständiga, olönsamma eller felaktiga affärsbeslut.
Organisationsformen kan begränsa Koncernens hantering av
rättsliga frågor och regelefterlevnad och Bolaget kan ha mindre
möjlighet att övervaka och säkerställa efterlevnad av regler, avtal
och riktlinjer. Om någon av dessa risker skulle förverkligas, kan
det få en väsentlig negativ effekt för Koncernens verksamhet,
resultat och ﬁnansiella ställning.

Koncernen är föremål för tekniska risker, inklusive risker
relaterade till teknologiförändringar
Koncernens kunder består i huvudsak av företag och andra
professionella upphandlare, vilka i många fall är kvaliﬁcerade.
Sådana kunder ställer i regel höga krav på att Koncernen erbjuder
och levererar tjänster med rätt kvalitet. Koncernens servicetjänster
avseende exempelvis installation och service för elförsörjning,
gasevakuering och hissar omfattar tekniska risker. Dessa risker
inkluderar, men är inte begränsade till, mekaniska incidenter som
leder till avbrott vid produktion och användning, vilket skulle kunna
leda till att Koncernen blir ansvarig för skador eller förluster som
uppkommer hos dess kunder.
För att förbli konkurrenskraftiga måste de olika rörelsedrivande
bolagen inom Koncernen även fortsätta att lansera nya produkter
och tjänster samt öka och förbättra funktionaliteten och egenskaperna hos beﬁntliga produkter och tjänster. Det ﬁnns en risk för
att bolagen i Koncernens olika affärsenheter inte kan implementera
ny teknik eller anpassa sitt produktutbud och sin affärsmodell i tid
för att kunna tillvarata fördelarna av ny eller beﬁntlig teknik.
De kostnader som är förenade med att följa med i produktoch teknologiutvecklingen kan vara väsentliga och påverkas av
faktorer som helt eller delvis ligger utanför Bolagets kontroll och
som inte går att förutsäga. Det ﬁnns således en risk att nivån och
tidpunkten för framtida rörelsekostnader och kapitalbehov för att
följa med i produkt- och teknologiutvecklingen kan avvika väsentligt
från nuvarande uppskattningar. Oförmåga att ﬁnansiera, eller beslut
att inte ﬁnansiera, dessa kostnader kan få en väsentlig negativ
inverkan på relevant affärsenhets verksamhet och resultat. Om
någon av ovanstående risker skulle förverkligas kan det få en
väsentlig negativ inverkan på Koncernens verksamhet, resultat
och ﬁnansiella ställning.
Sdiptech är föremål för operationella risker
All operationell verksamhet i Koncernen är förenad med risken att
åsamkas förluster på grund av bristfälliga rutiner, att oegentligheter
och/eller andra interna eller externa händelser förorsakar störningar
eller skada i verksamheten. Brister i den operationella säkerheten
skulle kunna få en väsentlig negativ inverkan på Koncernens
verksamhet, resultat och ﬁnansiella ställning.
Flera av Koncernens rörelsedrivande bolag är beroende av ett eller
ﬂera driftsställen och/eller distributions- och lageranläggningar.
Om ett sådant driftsställe eller anläggning av någon anledning
förstörs eller stängs, till exempel på grund av storm, översvämning,
andra naturkatastrofer, upplopp, arbetsblockad och strejk, brand,
sabotage, terrorhandlingar eller statliga interventioner, eller om
operativ utrustning eller lagervaror skadas avsevärt, kommer
berörd affärsenhet sannolikt att drabbas av svårigheter att
distribuera sina produkter och/eller tjänster.
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Sdiptechs dotterföretag inom fjärrvärme och vattenmätning
är certiﬁerat av SWEDAC och Bolaget kan komma att förvärva
andra bolag som verkar i branscher där certiﬁering krävs. För
ackreditering ställs höga krav på det bolag som önskar bedriva
verksamheten och oberoende granskningar av kompetens och
arbetsrutiner hos de bolag som är ackrediterade genomförs löpande
av de organ som utfärdar ackrediteringarna. En operationell brist
kan leda till att relevant ackreditering dras in. Om certiﬁeringar
dras in kan det få en väsentlig negativ inverkan på Koncernens
verksamhet, resultat och ﬁnansiella ställning.
Sdiptechs interna kontroll kan visa sig otillräcklig
Om Bolagets rutiner för bolagsstyrning och interna kontroller
inte implementeras eller tillämpas korrekt ﬁnns det en risk för att
Sdiptech och dess dotterbolag inte kan leverera pålitlig ﬁnansiell
information och effektivt förebygga bedrägerier eller annat olovligt
utnyttjande av Koncernen och dess resurser. Oaktat de policyer,
riktlinjer och instruktioner som Koncernen har utfärdat är
Koncernen vid eventuella bedrägeriförsök till stor del utelämnad
till den mänskliga faktorn och enskilda medarbetares ärlighet och
vaksamhet. Bristfällig och ineffektiv bolagsstyrning eller internkontroll samt bedrägeriförsök riktade mot Koncernen kan medföra
skada i form av exempelvis felaktiga utgifter, vilket kan leda till en
väsentlig negativ effekt på Koncernens verksamhet, resultat och
ﬁnansiella ställning.
Sdiptech är beroende av att kunna behålla och rekrytera
ledande befattningshavare och nyckelpersoner
Som nämnts ovan är Sdiptech beroende av att kunna behålla och
rekrytera befattningshavare och nyckelpersonal med nödvändig
kompetens inom Bolagets olika verksamheter. Detta blir extra
viktigt i och med Koncernens decentraliserade beslutsfattande,
innefattande dotterbolag med stor självständighet. Fel medarbetare
på fel plats, missnöjd personal, dåligt ledarskap och en organisation
som inte uppmuntrar engagemang eller öppen dialog och som
inte stimulerar till utveckling kan leda till att medarbetare
vantrivs, underpresterar eller slutar. Missnöjd personal och
hög personalomsättning kan leda till ökade kostnader, sämre
kundrelationer och minskad intern effektivitet, vilket kan resultera i
sämre lönsamhet. Därutöver råder det hård konkurrens om erfaren
personal inom Sdiptechs verksamhetsområden, vilket kan leda
till att erforderlig personal inte kan rekryteras, eller endast kan
rekryteras på för Koncernen ofördelaktiga villkor. Om Koncernen
inte kan rekrytera medarbetare med rätt kompetens eller behålla
ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner, kan det få en
väsentlig negativ inverkan på Koncernens verksamhet, resultat och
ﬁnansiella ställning.
Sdiptech omfattas av olika regelverk och förändringar i
legala förhållanden kan få en negativ inverkan på Koncernen
Sdiptechs verksamheter är föremål för åtskilliga komplexa lagar,
regler och standarder samt processer och beslut. Dessutom
påverkas Koncernens verksamheter av regionala och överstatliga
regelverk, såsom EU-lagstiftning. Lagstiftning och andra
regelverk kan förändras och det ﬁnns risk för att Koncernen
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inte kan uppfylla sådana förändrade krav utan att behöva vidta
betydande åtgärder och lägga ned betydande kostnader. Att
anpassa Sdiptechs verksamhet till förändrade legala förutsättningar,
på grund av antingen ändrad regeltillämpning av myndigheter eller
nya lagar och regler, kan medföra ökade kostnader för Sdiptech,
vilket i sin tur kan få en väsentlig negativ inverkan på Koncernens
verksamhet, resultat och ﬁnansiella ställning.
De branscher som Sdiptech verkar i är konkurrensutsatta
och Sdiptech kan få svårigheter att i framtiden konkurrera
på ett framgångsrikt sätt
Sdiptech är verksamt inom ett ﬂertal nischer inom urban
infrastruktur. Dessa nischer är konkurrensutsatta och Koncernens
konkurrenskraft är bland annat beroende av Koncernens förmåga
att erbjuda produkter och tjänster som är mer attraktiva för
potentiella kunder än de produkter och tjänster som Sdiptechs
konkurrenter erbjuder. Koncernens möjlighet att framgångsrikt
konkurrera är bland annat beroende av dess förmåga att förutse
framtida marknadsförändringar och trender, samt att snabbt
reagera på beﬁntliga och framtida marknadsbehov, vilket kan leda
till kostnadsökningar eller kräva prissänkningar eller förändringar i
Koncernens affärsmodell. Vidare kan produkter och tjänster som
inte direkt konkurrerar med Koncernens, inklusive nya produkter
och tjänster, komma att ersätta hela eller delar av de produkter
och tjänster som Koncernen tillhandahåller marknaden och
följaktligen leda till lägre efterfrågan på Koncernens produkter
och tjänster. Såväl ökad konkurrens från beﬁntliga och nya
aktörer som försämrade konkurrensmöjligheter i allmänhet kan
få en väsentlig negativ inverkan på Koncernens verksamhet,
resultat och ﬁnansiella ställning.
Skador på Sdiptechs renommé kan få en negativ inverkan
på dess konkurrenskraft, uppta bolagsledningens tid och
resurser samt ge upphov till kostnader
Sdiptechs och dess dotterbolags förmåga att attrahera och
behålla kunder, samarbetspartners och andra aktörer är till
stor del beroende av dess renommé och dess verksamhet är
följaktligen känslig för risker relaterade till renomméskador.
Koncernens långsiktiga lönsamhet bygger exempelvis på att
kunder, samarbetspartners och andra aktörer förknippar
Sdiptechs kännetecken med positiva värden och god kvalitet.
Sdiptechs renommé kan bland annat påverkas negativt av rykten,
negativ publicitet eller andra faktorer som skulle kunna leda till
att Sdiptech inte längre anses som en kompetent och seriös
marknadsaktör. Om sådana negativa faktorer skulle inträffa eller
om Sdiptechs renommé skulle försämras av andra orsaker, kan
det minska Koncernens lönsamhet, konkurrenskraft, uppta
bolagsledningens tid och resurser samt orsaka kostnader för
Sdiptech, vilket kan få en väsentlig negativ inverkan på Koncernens
verksamhet, resultat och ﬁnansiella ställning.
Sdiptech är föremål för risker kopplade till dess leverantörer
För att kunna tillverka, sälja och leverera varor och tjänster är
Sdiptechs dotterbolag beroende av externa leverantörers överenskomna tillgänglighet, produktionskapacitet, kvalitetssäkring och
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leveranser. Felaktiga, försenade eller uteblivna leveranser från
leverantörer av olika slag kan innebära att ett dotterbolags leveranser
i sin tur försenas eller måste avbrytas eller blir bristfälliga eller
felaktiga. I vissa fall har dotterbolagen inga skriftliga avtal med
leverantörerna och affärsförhållandet är således relationsbaserat.
Det ﬁnns därmed en risk för att det antingen kan vara svårt att kräva
vad som är överenskommet eller att tidigare överenskommelser
ändras, vilket kan få en väsentlig negativ inverkan på dotterbolagets,
och i förlängningen Koncernens, verksamhet, resultat och ﬁnansiella
ställning.
Om en leverantör skulle få leveransproblem eller annars sluta
leverera till Koncernen kan det ta tid att hitta och förhandla med
alternativa leverantörer. Villkoren för sådana alternativa leverantörer
kan också komma att vara mindre gynnsamma än nuvarande
lösningar. Det ﬁnns således en risk för att leveransproblem leder till
störningar för berört dotterbolag, vilket kan få en väsentlig negativ
inverkan på affärsenhetens, och i förlängningen Koncernens,
verksamhet, resultat och ﬁnansiella ställning.
Sdiptech är föremål för risker relaterade till immateriella
rättigheter, know-how och sekretess
Koncernens framtida utveckling är beroende av know-how och
företagshemligheter och Koncernen strävar efter att skydda sådan
information, bland annat genom sekretessavtal med anställda,
konsulter och samarbetspartners. Det är inte möjligt att till fullo
skydda sig mot obehörig spridning av information, vilket medför en
risk att konkurrenter får del av och kan dra nytta av den know-how
som utvecklats av Koncernen.
De tekniker som Koncernen använder eller som ingår i de produkter
och tjänster som Koncernen säljer kan göra intrång i immateriella
rättigheter som ägs eller kontrolleras av annan. Om Koncernen
tvingas föra rättsliga processer för att få fastslaget vem som har
rätt till en viss immateriell rättighet kan kostnaden för sådana
processer vara betydande, och om Koncernen förlorar sådana
processer kan detta leda till att skyddet för någon eller samtliga
av Koncernens produkter upphör eller att Koncernen portföljbolag
behöver betala betydande skadestånd. Om någon av ovanstående
risker skulle förverkligas kan det få en väsentlig negativ inverkan
på Koncernens verksamhet, resultat och ﬁnansiella ställning.
Sdiptech är exponerat för risker relaterade till tvister och
andra rättsliga förfaranden
Sdiptech kan komma att involveras i legala processer. Tvister,
anspråk, utredningar och rättsliga förfaranden kan leda till att
Sdiptech blir skyldigt att betala skadestånd eller att upphöra med
vissa förfaranden. Koncernen kan bli inblandad i tvister inom ramen
för sin vanliga affärsverksamhet och riskerar att bli föremål för
stämning i samband med exempelvis de tjänster som Koncernen
utför. Dessutom kan Sdiptech, eller dess styrelseledamöter,
chefer, anställda eller närstående bolag, komma att bli föremål för
utredningar eller brottmålsprocesser. Sådana tvister, anspråk,
utredningar och rättsliga förfaranden kan vara tidskrävande, störa
den dagliga verksamheten, resultera i krav på betydande belopp

samt medföra betydande rättegångskostnader. Därutöver kan det
ofta vara svårt att förutse utgången i komplexa tvister, anspråk,
utredningar och rättsliga förfaranden. Följaktligen kan tvister, anspråk, utredningar och rättsliga förfaranden få en väsentlig negativ
inverkan på Koncernens verksamhet, resultat och ﬁnansiella ställning.
Sdiptech är exponerat för ﬁnansieringsrisker
Med ﬁnansieringsrisk avses risken att den ﬁnansiering som Sdiptech
och dess dotterbolag kräver inte kan erhållas, behållas eller
förnyas till kraftigt ökade kostnader eller på oförmånliga villkor.
Koncernens dotterföretags verksamhet, och Sdiptechs förvärv av
bolag och verksamheter, ﬁnansieras delvis genom lån från externa
långivare och räntekostnader är en betydande kostnadspost för
Koncernen. Låneavtalen innehåller även olika krav och åtaganden
från dotterbolagen och Bolaget har vid något tillfälle behövt göra
tillskott till dotterbolagen för att de ska uppfylla åtagandena. I
samband därmed har så kallade waivers behövts inhämtas från
långivarna.
För att nå sina tillväxtmål kommer Koncernen behöva ta upp
ytterligare extern ﬁnansiering i olika former och på olika villkor,
framför allt i samband med ytterligare förvärv. Om bolag i
Koncernen i framtiden misslyckas med att erhålla nödvändig
ﬁnansiering, eller om relevanta bolag i Koncernen inte har
tillräcklig likviditet för att uppfylla sina förpliktelser, möjlighet
att reﬁnansiera eventuella framtida låneavtal eller endast kan
reﬁnansiera sina låneavtal på för Sdiptech oförmånliga villkor, kan
det få en väsentlig negativ inverkan på Koncernens verksamhet,
resultat och ﬁnansiella ställning.
Sdiptech är exponerat för likviditetsrisker
Med likviditetsrisk avses risken att Bolaget inte kan infria sina
betalningsförpliktelser vid förfallotidpunkten utan att kostnaden för
att erhålla betalningsmedel ökar avsevärt. Om Bolagets likviditetskällor visar sig inte vara tillräckliga kan detta få en väsentlig negativ
inverkan på Koncernens verksamhet, resultat och ﬁnansiella ställning.
Sdiptech är exponerat för valutarisker
Valutakursrisk består i att valutakursförändringar har en påverkan
på Koncernens resultat, balansräkning samt kassaﬂöde. Riskerna
uppstår i anslutning till att transaktioner sker i utländsk valuta
(främst EUR och kroatisk kuna), vilka uppkommer då Koncernen
gör inköp respektive försäljningar i utländsk valuta, samt att tillgångar och skulder innehas i utländsk valuta. Sdiptechs inköp och
försäljningar sker bland annat från leverantörer och kunder i länder
med annan valuta. Framtida valutasvängningar kan medföra
negativ påverkan på Koncernens resultat och ﬁnansiella ställning.
Om någon av de ovan beskrivna riskerna skulle förverkligas, kan
det få en väsentlig negativ inverkan på Koncernens verksamhet,
resultat och ﬁnansiella ställning.
Sdiptech är exponerat för ränterisker
Förändring av marknadsränta och kreditmarginal påverkar räntenettot. Hur snabbt och med hur mycket förändringar i dessa båda
komponenter påverkar räntenettot beror i huvudsak på vald kapital-
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och räntebindningstid. Sdiptech är ﬁnansierat med eget kapital
och skulder, där huvuddelen av skulderna utgörs av räntebärande
skulder. Som nämnts ovan kommer Bolaget i framtiden ta upp
ytterligare extern ﬁnansiering i olika former och med varierande
ränteexponering. Då förändringar i marknadsräntor och kreditmarginaler alltid får genomslag i räntenettot över tid, ﬁnns det
således en betydande risk för att förändringar i marknadsräntor
och kreditmarginaler får en negativ kassaﬂödes-mässig påverkan
på Sdiptech i framtiden. Om dessa risker skulle förverkligas kan
det få en väsentlig negativ inverkan på Koncernens verksamhet,
resultat och ﬁnansiella ställning.
Risk för nedskrivningar av Sdiptechs goodwill
Per den 31 mars 2017 uppgick Koncernens goodwill i koncernbalansräkningen till SEK 831,8 Mkr och hänför sig till förvärv av
dotter-bolag. Det åligger Sdiptech att årligen pröva nedskrivning för
goodwill. En prövning av goodwill måste också ske när händelser
eller omständigheter indikerar att det redovisade värdet är högre
än återvinningsvärdet. Det ﬁnns således en risk att Koncernen i
framtiden kan tvingas göra nedskrivningar av goodwill och sådana
nedskrivningar kan, om de är betydande, få en väsentlig negativ
inverkan på Koncernens verksamhet, resultat och ﬁnansiella ställning.
Sdiptechs verksamhet påverkas av förändrade
redovisningsregler
Sdiptechs verksamhet påverkas av de redovisningsregler som från
tid till annan tillämpas i Sverige, inklusive exempelvis IFRS och andra
internationella redovisningsregler. Det innebär att Koncernens
redovisning, ﬁnansiella rapportering och interna kontroll i framtiden
kan komma att påverkas av, och behöva anpassas till, förändrade
redovisningsregler eller förändrad tillämpning av sådana redovisningsregler. Detta kan medföra osäkerhet kring Koncernens redovisning,
ﬁnansiella rapportering och interna kontroll och skulle även kunna
påverka Bolagets redovisade resultat, balansräkning och egna kapital,
vilket skulle kunna få en väsentlig negativ inverkan på Koncernens
verksamhet, resultat och ﬁnansiella ställning.
Sdiptechs försäkringsskydd kan vara otillräckligt vid
eventuell ansvarsskyldighet eller andra skador
Sdiptechs försäkringsskydd kan visa sig vara otillräckligt för att
kompensera för skador relaterade till exempelvis Bolagets produkter
och tjänster. Särskilt vissa typer av risker (till exempel krig, terrorhandlingar, bristande förberedelse i händelse av naturkatastrofer
eller extrema väderförhållanden) kan vara, eller kan i framtiden bli,
omöjliga eller alltför kostsamma för Sdiptech att försäkra sig mot.
Om en oförsäkrad skada skulle uppstå, eller om en skada överstiger
försäkringsskyddet, kan Bolaget bli ansvarigt för att reparera skador
som orsakats av oförsäkrade risker. Bolaget kan även bli ansvarigt
för skulder och andra ekonomiska förpliktelser avseende skadade
byggnader. Oförsäkrade förluster, eller förluster som överstiger
försäkringsskyddet, kan därmed få en väsentlig negativ inverkan
på Koncernens verksamhet, resultat och ﬁnansiella ställning.
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Koncernens skattekostnader kan öka till följd av pågående
och framtida skatterevisioner samt eventuella ändringar i
gällande skatteregler
Sdiptech bedriver verksamhet i ﬂera länder. Verksamheten,
inklusive genomförandet av transaktioner mellan koncernföretag,
bedrivs i enlighet med Bolagets tolkning och uppfattning av
gällande skattelagar, skatteavtal och andra bestämmelser inom
skattelagstiftningsområdet, rättspraxis samt krav från berörda
skattemyndigheter. Det ﬁnns en risk att Sdiptechs tolkning och
tillämpning av nämnda skattelagar, avtal, andra bestämmelser och
krav inte har varit, eller inte kommer fortsätta att vara, korrekt i
alla avseenden. Det ﬁnns även en risk för att skattemyndigheterna
i de berörda länderna kommer att fatta beslut som avviker från
Sdiptechs tolkning. Skattemyndigheterna kan, särskilt när det gäller
transaktioner mellan koncernbolag som är verksamma i olika
länder, inta ett annat synsätt än Sdiptech (så kallade internprissättningsfrågor). Följaktligen kan Sdiptechs skattesituation, både
vad gäller tidigare och nuvarande beskattningsår, ändras efter
beslut från de berörda skattemyndigheterna eller till följd av
ändringar i lagar, avtal eller andra bestämmelser. Sådana beslut
och ändringar kan, eventuellt med retroaktiv verkan, vilket kan få
väsentlig negativ inverkan på Koncernens verksamhet, resultat
och ﬁnansiella ställning.
Sdiptech är exponerat för politiska risker och beroende av
lagar, tillstånd och beslut
Koncernens verksamhet är föremål för allmänna politiska och
samhällsrelaterade risker i de länder, huvudsakligen Sverige,
som verksamheten bedrivs, bland annat bestående i potentiella
statliga interventioner eller potentiell inﬂation och deﬂation. Om
någon av de ovan beskrivna riskerna förverkligas skulle det kunna
få en väsentlig negativ inverkan på Koncernens verksamhet,
resultat och ﬁnansiella ställning.
Vissa av Bolagets dotterföretag bedriver verksamhet under olika
myndigheters tillsyn. Om Bolagets tolkning av gällande regelverk
visar sig vara felaktig eller om Bolaget bryter mot gällande
regelverk på grund av brister i verksamheten eller på grund av
förändringar i regelverken, vilket ibland kan ske med kort varsel,
ﬁnns det en risk för att Koncernens beﬁntliga tillstånd dras in,
begränsas eller inte förnyas, vilket skulle kunna medföra att
Koncernen påförs böter eller administrativa sanktioner och därtill
följande negativ publicitet, vilket i sin tur kan få en väsentlig negativ
inverkan på Koncernens verksamhet, resultat och ﬁnansiella ställning.
Sdiptechs globala hissverksamhet bedrivs i ett ﬂertal olika jurisdiktioner och är därmed föremål för såväl de lokala regler och
lagar som gäller inom respektive jurisdiktion som övergripande
internationella regler. Sker förändringar i regelverk, t.ex. såvitt
avser tull- och exportreglering, andra handelshinder som pris- och
valutakontroller eller övriga offentliga riktlinjer i de länder där
Koncernen är verksam eller om Koncernen inte bedöms uppfylla
gällande krav, skulle det kunna få en väsentlig negativ inverkan
på Koncernens verksamhet, resultat och ﬁnansiella ställning.
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RISKER RELATERADE TILL ERBJUDANDET OCH
AKTIERNA
Nasdaq First North Premier är inte en reglerad marknad
och har en högre grad av risk än en investering i ett bolag
noterat på en reglerad marknad
Sdiptechs aktier avses att handlas på Nasdaq First North Premier.
Nasdaq First North Premier är en multilateral handelsplattform
som drivs av Nasdaq Stockholm. Bolag vars aktier handlas på
Nasdaq First North Premier omfattas av ett mindre omfattande
regelverk än bolag vars aktier handlas på Nasdaq Stockholms
huvudlista. Nasdaq First North Premier är inte en reglerad marknad
och behöver inte tillämpa de regler eller förfaranden som följer av
gällande EU-direktiv och EU-krav, inklusive direktiv och krav som
gäller för börsnoteringar, information och erbjudanden. Aktieägare
kan drabbas av verkliga eller uppfattade nackdelar i den mån som
Koncernen drar nytta av den ökade ﬂexibilitet som Koncernen får
genom en notering på Nasdaq First North Premier. Det ﬁnns en risk
att marknaden för aktierna blir föremål för störningar och sådana
störningar kan ha en negativ inverkan på investerarna oavsett
Koncernens utsikter och ﬁnansiella resultat. En investering i
Sdiptechs aktier innebär därmed en högre grad av risk än en
investering i ett bolag noterat på en reglerad marknad, exempelvis
Nasdaq Stockholm.
Även om aktierna avses att noteras på Nasdaq First North Premier
ﬁnns det en risk att aktierna inte förblir noterade eller att framtida
framgångar och likviditet på marknaden inte uppnås. Det ﬁnns en
risk att det inte uppstår någon likviditet i aktierna som en följd av
att de upptas till handel på Nasdaq First North Premier men en
utebliven notering eller avnotering av aktierna från Nasdaq First
North Premier kan ha en väsentlig påverkan på en investerares
möjligheter att sälja aktierna vidare på andrahandsmarknaden.
Oförutsebara framtida aktiekurser
Det är osäkert huruvida det kommer att utvecklas en aktiv handel i
B-aktierna. Aktiekursen för B-aktierna kan bli föremål för betydande
ﬂuktuationer till följd av en förändrad uppfattning på aktiemarknaden
avseende B-aktierna och olika omständigheter och händelser, såsom
ändringar i tillämpliga lagar och andra regler som påverkar
Bolagets verksamhet, resultat och utveckling. Aktiemarknader kan
från tid till annan uppvisa betydande ﬂuktuationer avseende pris
och volym som inte behöver vara relaterade till Bolagets verksamhet eller framtidsutsikter. Därutöver kan Bolagets resultat
och framtidsutsikter, från tid till annan, komma att vara lägre än
förväntningarna från aktiemarknader, analytiker eller investerare.
En eller ﬂera av dessa faktorer kan resultera i att kursen för
B-aktierna faller till en nivå som understiger förvärvspriset,
respektive teckningskursen, i Erbjudandet och att investerare gör en
förlust vid avyttring av B-aktierna.
En enskild aktieägare kommer efter noteringen att ha
betydande inﬂytande över Sdiptech
Serendipity Group AB (”Serendipity”), som ägs av Ashkan Pouya
(Bolagets styrelseordförande) och Saeid Esmaeilzadeh (styrelseledamot i Bolaget), är Bolagets största ägare. Efter Erbjudandets

genomförande kommer Serendipity att äga och kontrollera cirka
46,9 procent av aktierna och cirka 66,0 procent av rösterna i
Bolaget under förutsättning att samtliga B-aktier inom ramen för
Erbjudandet tecknas och Övertilldelningsoptionen ej utnyttjas.
Serendipity kommer därför, även efter Erbjudandets genomförande,
att ha ett betydande inﬂytande över Bolaget. Om Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer Serendipity att äga och kontrollera
cirka 42,7 procent av aktierna och cirka 63,3 procent av
rösterna i Bolaget. Om Serendipitys intressen skiljer sig från
övriga aktieägares intressen, kan Serendipitys inﬂytande få en
väsentligt negativ inverkan på B-aktiernas marknadsvärde.
Framtida emissioner kan komma att påverka priset på
B-aktierna och leda till en utspädning
Sdiptech kan i framtiden komma att söka kapital genom emission
av ytterligare B-aktier eller andra värdepapper. En sådan emission
kan komma att påverka priset på B-aktierna negativt och leda till en
utspädning av ekonomiska rättigheter och rösträtt om emissionen
genomförs utan företrädesrätt för de beﬁntliga aktieägarna. Eftersom
tidpunkten och villkoren för eventuella framtida emissioner kommer
att bero på marknadsläget vid tidpunkten för emissionen, kan Bolaget
inte förutsäga eller uppskatta beloppen, tidpunkten eller villkoren
för eventuella framtida emissioner. Följaktligen bör innehavare av
B-aktier beakta risken för att framtida emissioner kan sänka priset på
B-aktierna och/eller späda ut deras aktieinnehav i Bolaget.
Försäljningar av aktier efter Erbjudandet kan påverka priset
på B-aktierna negativt
I samband med Erbjudandet har Huvudaktieägaren och vissa
andra aktieägare ingått så kallade lock up-avtal med Carnegie.
Vidare kommer ledningen och styrelsen i Sdiptech att ingå
lock up-avtal med Carnegie. När dessa avtal löper ut, eller
om Carnegie god-känner undantag från eller säger upp dem,
kommer B-aktierna som omfattas av lock up-avtalen att bli
tillgängliga för försäljning på den öppna marknaden eller på
annat sätt. Försäljningar av stora aktieposter på den öppna
marknaden efter Erbjudandet, eller insikten om att sådana
försäljningar kan komma att inträda, kan påverka priset på
B-aktierna negativt och försvåra för inne-havare att sälja sina
B-aktier vid en tidpunkt och till ett pris som de anser lämpliga.
Investerare med en referensvaluta som inte är SEK kommer
att vara föremål för vissa valutarisker när de investerar i
B-aktierna
Bolagets B-aktier kommer att noteras i SEK och eventuell utdelning
på B-aktierna kommer att betalas i SEK. Investerare vars referensvaluta inte är SEK kan påverkas negativt av en eventuell nedgång i
värdet på SEK i förhållande till respektive investerares referensvaluta. Dessutom kan dessa investerare drabbas av ytterligare
transaktionskostnader då de konverterar SEK till en annan valuta.
Investerare med en annan referensvaluta än SEK uppmanas därför
att rådfråga sina ekonomiska rådgivare.
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Sdiptechs utdelningspolicy innebär att ingen utdelning ska
lämnas på stamaktier och därtill har Bolagets preferensaktier företräde till utdelning
Sdiptechs styrelse har antagit en utdelningspolicy som innebär att
även om utdelning på Bolagets preferensaktier ska ske i enlighet med
bolagsordningens bestämmelser så ska ingen utdelning lämnas på
stamaktier. Sdiptechs bolagsordning innehåller även bestämmelser
som begränsar möjligheten till utdelning på Bolagets stamaktier
för det fall utdelning inte har skett på Bolagets preferensaktier i
enlighet med bolagsordningens bestämmelser. Även om bolagsstämman skulle besluta om utdelning på Bolagets stamaktier får
utdelning endast ske om det ﬁnns utdelningsbara medel och under
förutsättning att beslutet framstår som försvarligt med hänsyn till
de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på
storleken på eget kapital i Bolaget samt Bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ﬁnansiella ställning. Vidare kan aktieägarna
som huvudregel inte besluta om högre utdelning än vad som
föreslagits eller godkänts av styrelsen. Med undantag för
minoritetsaktieägares rätt att begära utdelning enligt aktiebolagslagen kan, om bolagsstämman inte beslutar om utdelning
i enlighet med det ovanstående, aktieägare inte ställa krav på
utdelning. Det går alltså inte att förutse om utdelning kommer att
föreslås eller beslutas under ett visst år, eller någonsin.
Ankarinvesterarnas teckningsförbindelser är inte
säkerställda
Swedbank Robur Fonder AB och Handelsbanken Fonder AB
(”Ankarinvesterarna”) har genom teckningsförbindelser åtagit
sig att sammanlagt teckna 3 125 001 B-aktier i Erbjudandet,
vilket, baserat på full anslutning i Erbjudandet samt att
Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, motsvarar cirka
30,4 procent av det totala antalet B-aktier som omfattas av
Erbjudandet samt cirka 9,8 procent av det totala antalet B-aktier
i Sdiptech. Ankarinvesterarnas åtaganden är emellertid inte
säkerställda genom bankgaranti, spärrade medel, pantsättning
eller liknande arrangemang. Således föreligger en risk att
Ankarinvesterarna inte kommer kunna fullgöra sina åtaganden.
Därutöver är Ankarinvesterarnas åtaganden beroende av vissa
villkor, bland annat avseende att åtagandet genomförs under
en viss tid. I händelse av att något av dessa villkor inte uppfylls
föreligger en risk att Ankarinvesterarna inte är bundna av sina
åtaganden och väljer att inte förvärva B-aktier, vilket skulle
medföra en väsentlig negativ inverkan på genomförandet av
Erbjudandet.
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Aktieägare i andra jurisdiktioner än Sverige kan vara förhindrade att delta i eventuella framtida företrädesemissioner
Om Sdiptech emitterar nya aktier har beﬁntliga aktieägare, som
huvudregel, företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till
sitt aktieinnehav vid tidpunkten för emissionen. Aktieägare i vissa
andra länder än Sverige kan dock vara föremål för inskränkningar
som förhindrar dem från att delta i sådana företrädesemissioner
eller deras deltagande kan på annat sätt vara försvårat eller
begränsat. Aktieägare i USA kan till exempel vara förhindrade att
företrädesvis teckna nya aktier om aktierna eller teckningsrätterna inte är registrerade i enlighet med U.S. Securities Act av
1933 i gällande lydelse och något undantag för registreringskraven
inte är tillämpligt. Aktieägare i andra jurisdiktioner utanför Sverige
kan påverkas på liknande sätt om teckningsrätterna eller de nya
aktierna inte har blivit registrerade eller godkända av behöriga
myndigheter i dessa jurisdiktioner.
Noteringen av B-aktierna förutsätter att Nasdaq First
North Premiers spridningskrav är uppfyllt
Sdiptech har ansökt om, och erhållit godkännande för, notering av
B-aktierna på Nasdaq First North Premier under förutsättningen
att spridningskravet uppfylls. Nasdaq First North Premier har ett
regelverk innehållandes bland annat bestämmelser om att det ska
ﬁnnas förutsättningar för tillräcklig tillgång och efterfrågan på en
emittents aktie i syfte att uppnå en fungerande prismekanism.
Bestämmelserna innebär att en tillräcklig andel av emittentens
B-aktier ska ﬁnnas i allmän ägo och att en emittent ska ha
tillräckligt antal aktieägare med innehav överstigande ett visst
värde, så kallade spridningskrav. Om inte spridningskraven är
uppfyllda kan ansökan om noteringen av B-aktierna komma att
avslås. Sdiptechs B-aktier kan komma att avnoteras för det fall
Bolaget framdeles inte lever upp till spridningskraven.
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INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER
Styrelsen för Sdiptech har, i syfte att främja Bolagets fortsatta
utveckling och tillväxt, beslutat att genomföra en ägarspridning
av Bolagets B-aktier genom Erbjudandet. Vidare har Sdiptech
erhålligt godkännande avseende notering av B-aktierna på Nasdaq
First North Premier, förutsatt att spridningskravet uppfylls.
Noteringen på Nasdaq First North Premier förväntas främja
Sdiptechs utveckling och fortsatta tillväxt genom bland annat en
förbättrad tillgång till kapitalmarknaden och en diversiﬁerad bas
av nya svenska och internationella aktieägare.
Styrelsen för Sdiptech inbjuder härmed investerare, i enlighet med
villkoren och anvisningarna i detta Prospekt, att teckna 8 928 571
nyemitterade B-aktier, motsvarande cirka 27,9 procent av det totala
antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandets genomförande. Antalet
B-aktier som erbjuds av Bolaget är bestämt så att Sdiptech tillförs
cirka 500 Mkr före transaktionsrelaterade kostnader, vilka beräknas
uppgå till cirka 30 Mkr. För att täcka eventuell övertilldelning i
samband med Erbjudandet avser Huvudaktieägaren att lämna en
option (”Övertilldelningsoptionen”) till Carnegie att sälja högst
1 339 285 beﬁntliga B-aktier motsvarande upp till 15 procent av
det totala antalet aktier som omfattas av Erbjudandet. Inga nya
preferensaktier kommer att emitteras i Erbjudandet. Rätt att teckna
B-aktierna ska tillkomma allmänheten i Sverige, inklusive Sdiptechs
beﬁntliga stam- och preferensaktieägare, samt institutionella
investerare i Sverige och utomlands, förutom USA.

Swedbank Robur Fonder AB och Handelsbanken Fonder AB har
genom teckningsförbindelser åtagit sig att teckna totalt 3 125 001
B-aktier i Erbjudandet, motsvarande cirka 10 procent av det totala
antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandet och cirka 30 procent
av det totala antalet aktier i Erbjudandet, under förutsättning av
att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo. Ankarinvesterarna
erhåller ingen ersättning för sina respektive åtaganden.
Erbjudandepriset har fastställts till 56 kronor per B-aktie. Priset
i Erbjudandet har fastställts av styrelsen för Sdiptech i samråd
med Carnegie baserat på det bedömda investerarintresset,
de diskussioner som föregått de åtaganden som gjorts av
Ankarinvesterarna, kontakter med vissa andra institutionella
investerare, rådande marknadsförhållanden samt en jämförelse
med marknadspriset för andra jämförbara börsnoterade
bolag och bygger därmed på efterfrågan och det allmänna
marknadsläget.
Förutsatt full anslutning i Erbjudandet uppgår det totala värdet
av Erbjudandet till cirka 500 Mkr, som i sin helhet kommer
att tillföras Bolaget. Fulltecknas Erbjudandet kommer det
totala antalet aktier i Sdiptech att öka från 23 099 074 aktier
till 32 027 645 aktier, varav 28 277 645 B-aktier, 2 000 000
stamaktier av serie A och 1 750 000 preferensaktier, och antalet
röster att öka från 41 099 074 till 50 027 645. Det motsvarar
en ökning om cirka 38,7 procent av det totala antalet aktier
och 21,7 procent av det totala antalet röster i Bolaget, vilket
motsvarar en utspädningseffekt om cirka 27,9 procent av antalet
aktier och cirka 17,8 procent av antalet röster i Bolaget. De
totala emissionskostnaderna för kapitalanskaffningen, inklusive
Erbjudandet, beräknas uppgå till cirka 30 Mkr.

Stockholm den 2 maj 2017
Sdiptech AB (publ)
Styrelsen
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BAKGRUND OCH MOTIV
Sdiptech är en teknikkoncern med huvudfokus på urbana
infrastrukturer. Koncernen erbjuder tjänster och produkter inom
djupa nischer med avseende på utbyggnad, underhåll och
renovering av kritisk infrastruktur i snabbväxande storstäder där
Stockholmsregionen i dagsläget utgör Bolagets huvudmarknad.
Koncernens kärnverksamhet består för närvarande av 15 rörelsedrivande dotterföretag8 indelade i två områden: anpassade tekniska
installationer respektive nischade produkter och tjänster. Koncernens
erbjudande inkluderar bland annat produkter och tjänster inom
områden som stomkomplettering, mätning av elkvalitet, kalibrering
av vattenmätare, installation och underhåll av hissar, och
specialiserade ventilationslösningar. Samtliga dessa produkter och
tjänster utgör viktiga delar i en väl fungerande urban infrastruktur.
Grunden för Sdiptechs nuvarande verksamhet lades 2013 och
Bolaget har därefter uppvisat en hög tillväxttakt, från 136 Mkr i
redovisad omsättning för 2014 till 775 Mkr för 2016. Motsvarande
siffror för rörelsevinst mätt som EBITA var 18 Mkr 2014 och
111 Mkr 2016. Som ett resultat av sex stycken genomförda
förvärv under 2016 uppgick omsättning och EBITA till 911 Mkr
respektive 145 Mkr.9
På global basis har under en längre tid en ökande andel av befolkningen valt att bosätta sig i storstadsområden. Denna urbaniseringstrend syns i såväl utvecklade länder som i utvecklingsländer,
och omfattar både Sverige och övriga Europa. Sdiptechs huvudmarknad Storstockholm har en av de högsta befolkningstillväxterna
av Europas huvudstäder och enligt SCB förväntas befolkningsmängden
i Storstockholm öka med närmare 380 000 människor under
perioden 2015-2025. Urbanisering skapar ett behov av utbyggnad
av urbana områden, där nya bostäder leder till ett ökat behov
av kompletterande infrastruktur som kommersiella fastigheter,
kommunikationer och el- och vattenförsörjning. Urbanisering
utgör därmed en stark underliggande drivkraft för tillväxt för den
marknad där Sdiptech är verksamt.

Fram till och med dagens datum har Sdiptech genomfört 16 förvärv10
inom sin kärnverksamhet och förvärv utgör även framgent en viktig
del i Sdiptechs tillväxtstrategi. Sdiptech har under de senaste tre
åren byggt upp en intern funktion kring förvärv, som genom analys
och uppsökande arbete syftar till att skapa exklusiva dialoger med
potentiella säljare av välskötta entreprenörsbolag. Detta arbete
möjliggör fortsatta förvärv av svenska och utländska bolag med
verksamhet inriktad mot urbana infrastrukturer.
Sdiptech har en målsättning att nå en EBITA om 600-800 Mkr
år 2021. Förvärv av bolag utgör en viktig del av denna plan, och
det är med denna bakgrund som Bolagets styrelse avser att
besluta om nyemission av stamaktier av serie B. Nyemissionen
i Erbjudandet förväntas inbringa en bruttolikvid om cirka 500
Mkr innan avdrag för transaktionsrelaterade kostnader, vilka
beräknas uppgå till cirka 30 Mkr. Av emissionslikviden avses
cirka 440 Mkr användas för att genomföra förvärv och 28 Mkr
till återbetalning av skuld till Serendipity Group AB som upptagits
i samband med tidigare förvärv. Styrelsen anser att detta är
ett för Koncernen väl lämpat ﬁnansieringsalternativ avseende
stabilitet och långsiktighet. Sdiptech har erhållit godkännande
avseende notering av B-aktierna på Nasdaq First North Premier,
förutsatt att spridningskravet uppfylls.
Styrelsens målsättning är att, beroende på marknadsförutsättningar,
notera Bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholms huvudlista inom
12 månader efter att noteringen på Nasdaq First North Premier
har fullföljts.
I övrigt hänvisas till redogörelsen i föreliggande Prospekt, vilket har
upprättats av Sdiptechs styrelse med anledning av Erbjudandet.
Styrelsen är ansvarig för innehållet i detta Prospekt. Härmed
försäkras att alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits 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.

Stockholm den 2 maj 2017
Sdiptech AB (publ)
Styrelsen

8
Dotterbolagen S:t Eriks Hiss AB, KM Hiss & Portservice AB och HissPartner i Stockholm AB räknas som ett rörelsedrivande företag då de har samma
verkställande direktör. Även dotterbolagen Topas Vatten AB och Topas Vatten Service AB räknas som ett dotterföretag då de har samma verkställande
direktör.
9

Uppgifterna avseende 2016 är pro forma, se vidare avsnittet "Proformaredovisning".

10
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Varav ett ännu inte är tillträtt.
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VILLKOR OCH ANVISNINGAR
Erbjudandet
Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige11 inklusive
Sdiptechs beﬁntliga aktieägare och till institutionella investerare
i Sverige och utomlands.12 Erbjudandet omfattar högst 8 928 571
nyemitterade aktier som erbjuds av Bolaget där högst 900 000
nyemitterade aktier kan komma att tilldelas beﬁntliga stamoch preferensaktieägare. Utfallet av Erbjudandet förväntas
offentliggöras genom pressmeddelande omkring den 12 maj
2017. Prospektet ﬁnns tillgängligt på Bolagets webbplats (www .
sdiptech.com) samt på Carnegies webbplats (www .carnegie.se).
Övertilldelningsoption
Huvudaktieägaren avser att utfärda en övertilldelningsoption till
Carnegie, vilken kan utnyttjas helt eller delvis under 30 kalenderdagar från den första dagen för handel i Bolagets B-aktier på Nasdaq
First North Premier, att sälja högst 1 339 285 beﬁntliga B-aktier
motsvarande högst cirka 15 procent av det totala antalet aktier som
omfattas av Erbjudandet, till ett pris motsvarande Erbjudandepriset, för att täcka eventuell övertilldelning i Erbjudandet, enligt
beskrivningen i avsnittet ”Legala frågor och kompletterande
information – Erbjudandets utformning - Placeringsavtal”.
Fördelning av aktier
Fördelning av aktier i respektive del av Erbjudandet kommer att
ske med beaktande av efterfrågan. Fördelningen kommer att
beslutas av Bolagets styrelse och Huvudaktieägaren i samråd
med Carnegie.
Anbudsförfarande
Institutionella investerare kommer att ges möjlighet att delta i
Erbjudandet i en form av anbudsförfarande (så kallad book building)
genom att lämna in intresseanmälningar. Anbudsförfarandet
pågår under perioden 3 maj – 11 maj 2017. Bolagets styrelse
och Huvudaktieägaren förbehåller sig rätten att förkorta samt
förlänga anmälningsperioden i det institutionella erbjudandet.
Sådan förkortning eller förlängning av anmälningsperioden
kommer offentliggöras av Bolaget genom pressmeddelande före
anmälningsperiodens utgång.
Erbjudandepris
Erbjudandepriset är 56 SEK per B-aktie. Courtage utgår ej. Priset
i Erbjudandet har fastställts av styrelsen för Sdiptech i samråd
med Carnegie baserat på det bedömda investerarintresset,
de diskussioner som föregått de åtaganden som gjorts av
Ankarinvesterarna, kontakter med vissa andra institutionella
investerare, rådande marknadsförhållanden samt en jämförelse
med marknadspriset för andra jämförbara börsnoterade
bolag och bygger därmed på efterfrågan och det allmänna
marknadsläget.

ERBJUDANDET TILL ALLMÄNHETEN I SVERIGE
Anmälan
Anmälan från allmänheten i Sverige om förvärv av aktier kan göras
under perioden 3 maj – 10 maj 2017 och ska avse lägst 150
aktier och högst 17 000 aktier i jämna poster om 50 aktier.
Anmälan är bindande. Bolagets styrelse och Huvudaktieägaren
förbehåller sig rätten att förlänga anmälningsperioden i
erbjudandet till allmänheten i Sverige. Meddelande om sådan
eventuell förlängning lämnas genom pressmeddelande före
anmälningsperiodens utgång.
Anmälan kan göras till Carnegie eller Avanza enligt respektive
banks instruktioner.
Om ﬂera anmälningar inges av samma förvärvare kommer endast
den först registrerade att beaktas. För sent inkommen anmälan
liksom ofullständigt eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan
komma att lämnas utan avseende.
Konton/depåer med speciﬁka regler
Om du har en depå med speciﬁka regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis IPS-depå, ISK-depå (Investeringssparkonto),
eller depå i kapitalförsäkring, ska du kontrollera med din förvaltare
om och hur du kan förvärva dessa aktier genom Erbjudandet.
Anmälan via Carnegie
Den som anmäler sig för förvärv av aktier genom Carnegie måste
ha en värdepappersdepå alternativt investeringssparkonto hos
Carnegie.
För kunder med ett investeringssparkonto hos Carnegie kommer
Carnegie, om anmälan resulterar i tilldelning, att förvärva
motsvarande antal aktier i Erbjudandet och vidareförsälja
aktierna till kunden till det pris som gäller enligt Erbjudandet.
Anmälan kan göras via kontakt med rådgivare på Carnegie.
Om kund saknar rådgivare hos Carnegie hänvisas kunden att
kontakta Privattjänsten. Anmälan måste vara Carnegie tillhanda
enligt instruktion från Privatbanken.
Anmälan via Avanza
Kunder hos Avanza kan anmäla sig för förvärv av aktier via
Avanzas Internettjänst. Anmälan hos Avanza kan göras från och
med 3 maj 2017 till och med den 10 maj 2017. För att inte förlora
rätten till eventuell tilldelning ska kunder hos Avanza ha tillräckliga
likvida medel tillgängliga på kontot från och med den 10 maj
2017 till likviddagen den 16 maj 2017. Mer information ﬁnns
tillgänglig på www .avanza.se.

11

Till allmänheten räknas privatpersoner och juridiska personer i Sverige som anmäler sig för förvärv av högst 17 000 aktier.

12

Till institutionella investerare räknas privatpersoner och juridiska personer som anmäler sig för förvärv av ﬂer än 17 000 aktier.

Sdiptech AB (publ) | Inbjudan till teckning av stamaktier av serie B 2017

27

Anmälan för anställda i Sdiptech
Anställda i Sdiptech som önskar förvärva aktier ska följa
särskilda instruktioner från Bolaget.
Anmälan för beﬁntliga aktieägare i Sdiptech
Alla direktregistrerade aktieägare med känd adress för Bolaget
utifrån en aktiebok, som tas ut från Euroclear den 28 april
2017, kommer att erhålla en särskild anmälningssedel som ska
användas för anmälan. Förvaltare kommer att informeras om
att upplysa sina depåkunder som är aktieägare i Sdiptech om
deras möjlighet till deltagande i Erbjudandet. Observera att
som depåkund och aktieägare i Sdiptech ska anmälan ske via
respektive förvaltare. Aktieägare som inte erhållit någon särskild
anmälningssedel uppmanas att tillsammans med sin anmälan
styrka sitt aktieägande genom att till anmälningssedeln bifoga
avräkningsnota eller VP-kontoutdrag för att betraktas som
aktieägare. Inkomna anmälningar kommer sedan att matchas
mot en aktiebok under slutet av anmälningsperioden.
Tilldelning
Beslut om tilldelning av aktier fattas av Bolagets styrelse och
Huvudaktieägaren i samråd med Carnegie varvid målet är att
uppnå en bred spridning av aktierna bland allmänheten i Sverige
för att möjliggöra en regelbunden och likvid handel med Bolagets
B-aktie på Nasdaq First North Premier.
Tilldelningen är inte beroende av när under anmälningsperioden
anmälan inges.
I händelse av överteckning kan tilldelning komma att utebli eller ske
med ett lägre antal aktier än vad anmälan avser, varvid tilldelning
helt eller delvis kan komma att ske genom slumpmässigt urval.
Tilldelning till anställda i Sdiptech kommer att avse aktier till ett
värde av högst 30 000 SEK per anställd.
Anmälningar från vissa kunder hos Carnegie och Avanza kan
komma att särskilt beaktas. Tilldelning kan även komma att ske
till anställda i Avanza, dock utan att dessa prioriteras. Tilldelning
sker i sådant fall i enlighet med Svenska Fondhandlareföreningens
regler och Finansinspektionens föreskrifter.
Tilldelning till beﬁntliga aktieägare i Sdiptech
Beslut om tilldelning till beﬁntliga aktieägare i Sdiptech inom
Erbjudandet fattas av Bolagets styrelse och Huvudaktieägaren i
samråd med Carnegie, varvid det kommer beaktas att aktieägare
ska erbjudas tilldelning av B-aktier i förhållande till det antal aktier
de förut äger i Bolaget, oavsett aktieslag. Beﬁntliga aktieägare i
Sdiptech är garanterade en tilldelning om lägst 300 B-aktier.
Besked om tilldelning
Tilldelning beräknas ske den 12 maj 2017. Snarast därefter
kommer avräkningsnota att sändas ut till dem som erhållit
tilldelning i Erbjudandet. De som inte tilldelats aktier erhåller inte
något meddelande.
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Via Carnegie
De som anmält sig via Carnegie kan erhålla besked om tilldelning
av sin rådgivare alternativt kundansvarige från och med kl. 09.00
den 12 maj 2017.
Via Avanza
För den som är kund hos Avanza kommer likvid för tilldelade aktier
att dras från angivet konto senast på likviddagen den 16 maj 2017.
Observera att likvida medel för betalning av tilldelade aktier ska
ﬁnnas disponibelt på kontot från 10 maj 2017 till likviddagen 16
maj 2017.
De som anmält sig via Avanzas Internettjänst erhåller besked om
tilldelning genom att tilldelat antal aktier bokas mot debitering av
likvid på angivet konto, vilket beräknas ske omkring kl. 09.00 den
12 maj 2017.
Betalning
Full betalning för tilldelade aktier ska erläggas kontant senast
den 16 maj 2017 enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota.
Via Carnegie
Depåkunder och kunder med investeringssparkonto hos Carnegie
beräknas ha sina tilldelade men ej betalda aktier tillgängliga på
angiven värdepappersdepå eller investeringssparkonto den 12 maj
2017. Likvida medel för betalning ska ﬁnnas disponibelt på angiven
värdepappersdepå eller investeringssparkonto den 16 maj 2017.
Via Avanza
För den som är depåkund hos Avanza kommer likvid för tilldelade
aktier dras senast på likviddagen den 16 maj 2017. Observera att
likvida medel för betalning av tilldelade aktier ska ﬁnnas disponibla
från och med den 10 maj 2017 till och med den 16 maj 2017.
Bristande eller felaktig betalning
Observera att om full betalning inte erläggs i rätt tid eller om medel
inte ﬁnns på angivet bankkonto kan tilldelade aktier komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid en sådan överlåtelse
komma att understiga Erbjudandepriset kan den som ursprungligen
erhöll tilldelning av dessa aktier komma att få svara för mellanskillnaden.

ERBJUDANDET TILL INSTITUTIONELLA INVESTERARE
Anmälan
Institutionella investerare i Sverige och i övriga länder inbjuds att
delta i en form av anbudsförfarande som äger rum under perioden
3 maj–11 maj 2017. Bolagets styrelse och Huvudaktieägaren
förbehåller sig rätten att förkorta samt förlänga anmälningsperioden i det institutionella erbjudandet. Sådan förkortning eller
förlängning av anmälningsperioden kommer offentliggöras av
Bolaget genom pressmeddelande före anmälningsperiodens utgång.
Anmälan ska ske till Carnegie i enlighet med särskilda instruktioner.
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Tilldelning
Beslut om tilldelning av aktier fattas av Bolagets styrelse och
Huvudaktieägaren i samråd med Carnegie varvid målet är att
Sdiptech får en god institutionell ägarbas. Avsikten är att intresseanmälningar, som i allt väsentligt bedöms vara likvärdiga, ska
behandlas lika. Intresseanmälningar från institutionella investerare
som bedöms kunna bli långsiktiga ägare i Bolaget kan komma att
prioriteras. Tilldelningen kommer att beslutas helt diskretionärt
och någon garanti för tilldelning lämnas inte. Ankarinvesterarna
är dock garanterade tilldelning överensstämmande med deras
respektive åtaganden.
Besked om tilldelning
Tilldelning beräknas ske omkring den 12 maj 2017. Institutionella
investerare beräknas i särskild ordning erhålla besked om tilldelning
omkring den 12 maj 2017 varefter avräkningsnota utsänds.
Betalning
Full betalning för tilldelade akter ska erläggas kontant i enlighet
med avräkningsnotan och mot leverans av aktier senast den 16
maj 2017.
Bristande eller felaktig betalning
Observera att om full betalning inte erläggs inom föreskriven tid kan
tilldelade aktier komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid en sådan överlåtelse komma att understiga Erbjudandepriset, kan den som ursprungligen erhöll tilldelning av dessa aktier
komma att få svara för mellanskillnaden.
Registrering av tilldelade och betalda aktier
Registrering av tilldelade och betalade aktier hos Euroclear
Sweden AB (”Euroclear Sweden”) beräknas, för såväl institutionella
investerare som för allmänheten i Sverige inklusive beﬁntliga aktieägare i Sdiptech, ske omkring den 16 maj 2017, varefter Euroclear
Sweden sänder ut en VP-avi som utvisar det antal aktier i Sdiptech
som har registrerats på mottagarens VP-konto/servicekonto.
Avisering till aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat sker i
enlighet med respektive förvaltares rutiner.

är planerad till den 12 maj 2017, under förutsättning att ansökan
godkänns. Ett villkor för godkännande är att spridningskravet
för Bolagets aktier är uppfyllt senast den dag då handeln inleds.
Kortnamnet på Nasdaq First North Premier för Bolagets aktie är
SDIP B.
Stabilisering
I samband med Erbjudandet kan Carnegie komma att genomföra
transaktioner för att stödja aktiekursen eller marknadspriset på
aktierna på en högre nivå än som annars skulle råda eller på annat
sätt påverka priset på aktierna i upp till 30 kalenderdagar från
första dagen för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North
Premier (stabiliseringsåtgärder). Carnegie är inte skyldigt att vidta
sådana stabiliseringsåtgärder och sådana stabiliseringsåtgärder
kan, om de vidtas, komma att när som helst upphöra utan
föregående meddelande.
Offentliggörande av utfallet i Erbjudandet
Det slutgiltiga utfallet av Erbjudandet förväntas offentliggöras
genom pressmeddelande omkring den 12 maj 2017.
Pressmeddelandet kommer att ﬁnnas tillgängligt på Bolagets
webbplats (www .sdiptech.com).
Rätt till utdelning
Aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att aktierna
tagits upp till handel. Eventuell utdelning betalas ut efter beslut av
bolagsstämma. Utbetalningen ombesörjs av Euroclear Sweden
eller, för förvaltarregistrerade innehav, i enlighet med respektive
förvaltares rutiner. Rätt till utdelning tillkommer den som på den
av bolagsstämman fastställda avstämningsdagen var registrerad
som ägare i den av Euroclear Sweden förda aktieboken. Se avsnittet
”Aktiekapital och ägarförhållanden – Utdelning och utdelningspolicy”
för ytterligare information.

Observera att de förvärvare tillhörande allmänheten, inklusive
beﬁntliga aktieägare i Sdiptech, som betalar tilldelade aktier
i enlighet med instruktioner på avräkningsnota till angivet
bankkonto, dvs. inte har angivit depå hos Carnegie, kommer att
få förvärvade aktier till anvisat VP-konto eller värdepappersdepå
först när full betalning har mottagits av Carnegie. Detta kan
beroende på var, hur, och vid vilken tidpunkt på dagen betalning
görs, komma att ta två till tre bankdagar från inbetalningstidpunkten,
vilket kan påverka möjlighet till handel.

Villkor för Erbjudandets fullföljande
Bolaget, Huvudaktieägaren och Carnegie avser att ingå ett avtal
om placering av aktier i Sdiptech omkring den 11 maj 2017
(”Placeringsavtalet”). Erbjudandet är villkorat av att intresset
för Erbjudandet enligt Carnegies bedömning är tillräckligt
stort för handel i aktien, att Placeringsavtalet ingås, att vissa
villkor i avtalet uppfylls samt att Placeringsavtalet inte sägs
upp. Placeringsavtalet föreskriver att Carnegies åtaganden att
förmedla köpare till eller, för det fall Carnegie misslyckas med
detta, själva köpa de aktier som omfattas av Erbjudandet är
villkorade bland annat av att inga händelser inträffar som har
så väsentlig negativ inverkan på Bolaget att det är olämpligt att
genomföra Erbjudandet samt vissa andra villkor.

Notering av B-aktierna på Nasdaq First North Premier
Sdiptech har erhållit godkännande avseende notering av B-aktierna
på Nasdaq First North Premier, förutsatt att spridningskravet
uppfylls. Nasdaq First North Premier är en multilateral
handelsplats och har inte samma juridiska status som en
reglerad marknad. Första dag för handel med Sdiptechs aktier

Carnegie kan säga upp Placeringsavtalet fram till likviddagen, den
16 maj 2017, om några väsentligt negativa händelser inträffar, om
de garantier som Bolaget givit Carnegie skulle visa sig brista eller
om några av de övriga villkor som följer av Placeringsavtalet ej
uppfylls. Om ovan angivna villkor ej uppfylls och om Carnegie
säger upp Placeringsavtalet kan Erbjudandet avbrytas. I sådant fall
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kommer vare sig leverans av eller betalning för aktier genomföras
under Erbjudandet. I enlighet med Placeringsavtalet kommer
Bolaget att åta sig, med undantag för sedvanliga villkor, ersätta
Carnegie för vissa krav under vissa villkor.
Viktig information rörande möjligheten att sälja tilldelade
aktier
Besked om tilldelning till allmänheten i Sverige, inklusive beﬁntliga
aktieägare i Sdiptech, sker genom utskick av avräkningsnota, vilket
beräknas ske omkring den 12 maj 2017. Institutionella investerare
beräknas att omkring den 12 maj 2017 erhålla besked om
tilldelning i särskild ordning, varefter avräkningsnotor utsänds.
Efter det att betalning för tilldelade aktier hanterats av Carnegie
respektive Avanza kommer betalda aktier att överföras till av
förvärvaren anvisad värdepappersdepå eller VP-konto. Den tid
som erfordras för överföring av betalning samt överföring av
betalda aktier till förvärvarna av aktier i Sdiptech kan medföra
att dessa förvärvare inte kommer att ha förvärvade aktier
tillgängliga på anvisad värdepappersdepå eller VP-konto förrän
tidigast den 16 maj 2017. Handel i Sdiptechs aktie på Nasdaq
First North Premier beräknas påbörjas omkring den 12 maj 2017.
Det förhållandet att aktier kan komma att ﬁnnas tillgängliga på
förvärvarens VP-konto eller värdepappersdepå först den 16 maj
2017 kan innebära att förvärvaren inte har möjlighet att sälja
dessa aktier över börsen från och med den dag då handeln i
aktien påbörjats utan först när aktierna ﬁnns tillgängliga på
VP-kontot eller på värdepappersdepån.
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Information om behandling av personuppgifter
Den som förvärvar aktier i Erbjudandet kommer att lämna in
personuppgifter till Carnegie. Personuppgifter som lämnas till
Carnegie kommer att behandlas i datasystem i den utsträckning
som behövs för att tillhandahålla tjänster och administrera kundengagemang. Även personuppgifter som inhämtas från annan än
den kund som behandlingen avser kan komma att behandlas. Det
kan också förekomma att personuppgifter behandlas i datasystem
hos företag eller organisationer med vilka Carnegie samarbetar.
Information om behandling av personuppgifter lämnas av Carnegies
kontor vilka också tar emot begäran om rättelse av personuppgifter.
Övrigt
Det faktum att Carnegie är manager och emissionsinstitut innebär
inte i sig att Carnegie betraktar den som anmält sig i Erbjudandet
(”Förvärvaren”) som kund hos Carnegie för investeringen.
Förvärvaren betraktas för Erbjudandet som kund hos Carnegie
endast om Carnegie har lämnat råd till Förvärvaren om investeringen eller annars har kontaktat Förvärvaren individuellt angående
Erbjudandet. Följden av att Carnegie inte betraktar Förvärvaren som
kund för investeringen är att reglerna om skydd för investerare i
lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden inte kommer att
tillämpas på investeringen. Detta innebär bland annat att varken så
kallad kundkategorisering eller så kallad passandebedömning
kommer att ske beträffande investeringen. Förvärvaren ansvarar
därmed själv för att denna har tillräckliga erfarenheter och kunskaper
för att förstå de risker som är förenade med investeringen.
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MARKNADSBESKRIVNING
Om inte annat anges är informationen i avsnittet nedan avseende marknadsförhållanden baserad på Sdiptechs interna källor. Sådan
information som kommer från tredje man har återgivits korrekt och såvitt Sdiptech känner till och kan förvissa sig om genom jämförelse
med annan information som offentliggjorts av sådana källor har dock inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna
informationen felaktig eller missvisande.
Sdiptech är en teknikkoncern med huvudfokus på urbana infrastrukturer. Koncernens kärnverksamhet är indelad i två områden:
Anpassade tekniska installationer respektive Nischade produkter och tjänster. Sdiptechs marknadsstrategi är att fokusera på
snabbväxande storstadsregioner där efterfrågan på ny- och utbyggnad respektive renovering av infrastrukturen växer.

Marknadsöversikt per verksamhetsområde
VERKSAMHETSOMRÅDEN

Anpassade tekniska installationer

Nischade produkter och tjänster

ANDEL AV SDIPTECHS
OMSÄTTNING 201613

60 %

37 %14

NISCHER BOLAGET
VERKAR INOM

EXEMPEL PÅ KUNDER

HUVUDSAKLIG
GEOGRAFISK MARKNAD
DRIVKRAFTER

•
•
•
•
•
•

Hissar Stockholm – renovering och service
Hissar Globalt – nya installationer
Kyla
Avbrottsfri strömförsörjning
Avloppsrening
Elautomation

•
•
•
•
•
•

Elkvalitetsmätning
Stomkomplettering
Vibrationsmonitorering
Gasevakuering
Vattenmätning och fjärrvärmemätning
Övrigt15

Byggbolag, fastighetsutvecklare, globala hissföretag,

Byggbolag, fastighetsutvecklare, sjukhus, veterinärer,

stora dagligvarukedjor, energidistributörer, datacenter,
ﬂygplatser, hotell, kommuner.

kommuner, energidistributörer.

1. Storstockholm
2. Den europeiska hissmarknaden

1. Storstockholm
2. Mindre exportmarknader

Växande befolkning i storstäder (urbanisering) och expanderande ekonomi skapar ett behov av utbyggnad av
välfungerande samhällsfunktioner och infrastrukturer

13

Den verksamhet som förvärvats under 2016 är huvudsakligen inom Nischade produkter och tjänster.
3 procent härrör från supportverksamhet.
15
Innefattar bolag som inte har inriktning mot urban infrastruktur, men som uppfyller Sdiptechs förvärvskriterier.
14
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URBAN INFRASTRUKTUR

DEFINITION AV URBAN INFRASTRUKTUR

Urbanisering, att människor i större utsträckning bosätter sig i
storstäder, är en av de mest uthålliga globala trenderna. Växande
städer med ökande befolkningar och expanderande ekonomier
medför ett ökande behov av utbyggnad, underhåll och renovering
av infrastrukturen. I takt med att storstäder växer krävs en ständig
utbyggnad av bostäder. Till den växande befolkningen måste skolor,
sjukhus och omsorgsfunktioner byggas ut i samma omfattning.
Kontor och produktionsanläggningar nyetableras i takt med en
expanderande ekonomi. Utbyggnad av nätverk för vatten, avlopp
och elförsörjning tillsammans med tele- och datakommunikation
behöver byggas ut till nya fastigheter och samhällsfunktioner.

Utrustning, anläggningar och installationer som krävs för
välfungerade moderna storstäder och samhällen, vilket till
exempel innefattar:
• Ekonomiska funktioner: t ex kommersiella fastigheter
och bostäder
• Samhällsfunktioner: t ex skolor, sjukhus och äldreomsorg
• Fysiska system: t ex transporter, datakommunikation,
ventilation, vatten, el- och energiförsörjning

De fysiska transporterna sätts under hårt tryck i växande
storstäder och kapacitet för vägnät och kollektivtraﬁksystem
måste utökas och moderniseras för att möta den växande stadens
förändrade krav. Det är en stor mängd urban infrastruktur som
därmed ska byggas, underhållas och renoveras på global basis.
Sdiptech bedriver sin kärnverksamhet genom dotterbolag
verksamma i djupa nischer på den snabbväxande marknaden för
urban infrastruktur.

URBAN INFRASTRUKTUR INNEFATTAR
Sjukhus

Skolor

Kontor

Bostäder

Transport

Rent vatten

Värme

Ventilation

Hissar

Elektricitet

SDITPTECH FOKUSERAR PÅ ATT BYGGA GEOGRAFISKA KLUSTER I DJUPT NISCHADE SEGMENT INOM URBAN INFRASTRUKTUR
NISCHADE PRODUKTER OCH TJÄNSTER

ANPASSADE TEKNISKA INSTALLATIONER

Hissar
Hissar
(Stockholm) (Globalt)

Kyla

Avbrottsfri
strömförsörjning

Avloppsrensning

Elautomation

Monitorering
Gasav elkvalitet evakuering

Vatten- och
fjärrvärmemätning

Vibrationsmonitorering

KÄNNETECKEN HOS DJUPA NISCHER
För liten för
stora aktörer
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För komplicerat
att kopiera

Höga inträdesbarriärer

Flexibilitet som
konkurrensfördel
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Höga vinstmarginaler

Stomkoplettering

DRIVKRAFTER OCH TRENDER
Sdiptech har identiﬁerat fyra drivkrafter som inverkar på den
urbana infrastrukturen.

NYBYGGNATION
Växande befolkning
Växande befolkning och expanderande ekonomi leder till expansion
av urbana infrastrukturer. Ny infrastruktur måste byggas för att
möta det växande behovet.

RENOVERING
Ökad belastning
Ökad belastning och förslitning på beﬁntlig infrastruktur leder till
växande behov av service, underhåll och reparationer. Belastningen
ökar genom att ﬂer människor vistas i en och samma miljö varvid
den beﬁntliga infrastrukturen i stigande utsträckning behöver
repareras och underhållas. Livslängden på utrustning kortas därmed
och intervallen mellan fullständiga ombyggnationer blir tätare.

Höjd standard
Högre krav på livskvalitet och miljöfokus leder till behov av
modernisering av beﬁntlig infrastruktur. Den starkaste drivkraften
bakom urbanisering är utsikter om bättre ekonomiska möjligheter,
vilket ofta även realiseras för stadsborna. Förväntan på förbättrad
livskvalitet stiger därmed vilket ställer förnyade krav på den infrastruktur man vistas i. Utrustning som är funktionsduglig kan
mycket väl bytas ut på grund av att den inte längre möter stadsbornas nya ökande krav.
Statliga regleringar
Statliga regleringar förnyas kontinuerligt och driver fram
anpassningar över hela infrastrukturer exempelvis för att
säkerställa personlig säkerhet och minska städernas miljöbelastning. Förnyade krav på infrastrukturen leder till
uppgraderingar av utrustning.

Marknadsdynamiken inom urban infrastruktur
Nybyggnation:
Installation

Renovering: Service, reparation, ombyggnad & modernisering

Vågor av
teknikutveckling

Tilltagande
modernisering av
beﬁntlig infrastruktur
Växande behov av
service, underhåll
& reparationer
Ständig expansion
av urbana
infrastrukturer

Ökad belastning
Växande
Tilltagande krav
och förslitning på
befolkning och
på livskvalitet
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beﬁntlig
infrastruktur
expanderande
miljöfokus
ekonomi

Statliga regleringar
förnyas kontinuerligt
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Totala värdet på byggmarknaden och BNP utveckling i
Sverige 1990–2015 (Mdkr)
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NISCHMARKNADER
Sdiptechs verksamhet är inriktad på utvalda nischer inom urban
infrastruktur som präglas av höga inträdesbarriärer och god
lönsamhet. En del av Sdiptechs marknadsfokus är även att de
marknader Bolaget verkar på ska vara mogna i syfte att öka
stabilitet och visibilitet i intjäning. Bolagets bedömning är att
mogna marknader kännetecknas av oligopolliknande förhållanden
med cirka tre till fem stora aktörer.

–2%

0

95

NYBYGGNATION OCH RENOVERING
Nybyggnationsmarknaden är relativt konjunkturkänslig medan
renoveringsmarknaden präglas av låg cyklicitet, vilket exempliﬁeras
av att nybyggnationsmarknaden föll under fastighetskrisen (19901994) och ﬁnanskrisen (2008-2009) medan renoveringsmarknaden
hade en relativt stabil utveckling. Underlaget för renoveringsmarknaden i storstäder är ett brett fastighetsbestånd som
beﬁnner sig i olika livscykler och med olika teknisk standard
beroende på byggår och tidpunkten för senaste renovering.
Därmed blir efterfrågan på renovering som regel jämt utspridd
över fastighetsbeståndet. Utöver renoveringsmarknaden ﬁnns
även en eftermarknad bestående av till exempel daglig skötsel,
regelbunden service och återkommande reparationer, vilket
ytterligare stabiliserar den efterfrågan som uppkommer genom
den beﬁntliga infrastrukturen.

Sveriges BNP,
årlig procentuell förändring
(höger)

Källa: Euroconstruct, SCB

Marknadsutveckling
Ett exempel på en mogen marknad är hissbranschen. I hissbranschen
uppfattar Bolaget att de fyra största bolagen har sitt primära fokus
på att tillverka och sälja hissar i stor skala. Genom standardisering
uppnås volymfördelar och deras primära marknader är således
fastigheter där givna standardmått på hisschakten ﬁnns tillgängliga.
På grund av standardisering uppstår nischade marknadssegment
där det ﬁnns specialiserade behov som storbolagen inte inriktar
sig på. Exempel på sådana nischer som Sdiptech har identiﬁerat
inom hissbranschen är de följande.
• I beﬁntliga byggnader i storstäder varierar måtten på hisschakten och dessa utrymmen kan vara trånga eller svårtillgängliga. Istället för storbolagens standardlösningar krävs
för dessa byggnader särskilda hissar och installationer.
• Storbolagens primära strategi är att tillverka och sälja hissen
som produkt. Sdiptech kan genom att inrikta sig på att utbilda
skickliga hisstekniker, erbjuda ambulerande team av hissmontörer
och vara en specialiserad underleverantör till storbolagen.

Fokus för stora bolag
•Skalfördelar
•Standardisering
•Centralisering

Uppstart

Tillväxt

Mättnad

Nisch storlek

Bolaget deﬁnierar en intressant nisch som ett marknadssegment
inom den urbana infrastrukturen som karaktäriseras av att vara
alltför litet för att vara intressant för stora aktörer och alltför
komplext för mindre aktörer.
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Fokus för Sdiptech
•Specialisering
•Unik
•Decentralisering

Mognad

Tid

GEOGRAFISK NÄRVARO

Omsättning per geograﬁ

Sdiptechs huvudmarknad är Storstockholm, som Bolaget bedömer
utgjorde cirka 70 procent av Bolagets nettoomsättning under 2016.

Finland 1%

Belgien 1%

Österrike 1%

Den näst största enskilda marknaden är den europeiska hissmarknaden, som under 2016 motsvarade cirka 10 procent av
Bolagets nettoomsättning. Sdiptech utför nyinstallationer av
hissar i storstäder i främst Tyskland, Holland, Österrike och
Belgien. Beroende av förfrågningar från beﬁntliga kunder utför
dock Bolaget även nyinstallationer av hissar i storstäder i Afrika
och Sydamerika.

Övriga 4%

Holland 2%
Tyskland 7%

Sverige 84%

I tillägg till det ovanstående har Sdiptech även försäljning på
diversiﬁerade exportmarknader. Koncernens nettoomsättning
från dessa marknader är dock liten sett i relation till Koncernens
samlade nettoomsättning.
Storstockholm
Stockholm har en av de högsta befolkningstillväxterna av
Europas huvudstäder.16 Enligt SCB förväntas Storstockholms
befolkningsmängd öka med närmare 380 000 människor under
perioden 2015–2025.17

Bruttoregionalprodukt i Europeiska städer 2005–2013
(2005=100)
160
149

Befolkningsmängden påverkas av tre separata faktorer:
• nettofödsel,
• nationell nettoinﬂyttning, och
• internationell nettoinvandring.

140

I många storstäder leder enbart någon av dessa faktorer till
befolkningsökning, vilket gör att befolkningstillväxten blir måttlig. I
Stockholm, som är en stad med god BNP-tillväxt, är dock samtliga
tre faktorer positiva, vilket gör befolkningstillväxten extra stark.18
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Sett över de senaste 40 åren har befolkningstillväxten i Storstockholm i absoluta tal aldrig varit högre än under de senaste tio
åren.19 Detta är en bidragande faktor till att det idag råder ett stort
bostadsunderskott i Stockholmsregionen. Regeringen har uttalat
som en målsättning att det fram till år 2020 ska byggas minst 250
000 nya bostäder och fattat beslut om statligt investeringsstöd för
hyresbostäder och bostäder för studerande.20
Underlaget för renoveringsmarknaden i Stockholm är ett stort
fastighetsbestånd med olika teknisk standard beroende på
byggnationstidpunkt respektive tidpunkt för senaste renovering.
Av graf på nästa sida framgår bostadsbyggandet i Stockholms
län under perioden 1955–2015.
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Källa: Eurostat

Befolkningsutveckling i Europeriska städer 2015–2030F
(2015=100)
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16

www .stockholm2070.se, ”Hur framtidssäkrar vi vårt Stockholm? Visionsstudie för Stockholm år 2070”.
17
Befolkningsprognoser Stockholms Län 2016-2025/2050, SCB.
18
Befolkningsprognoser Stockholms Län 2016-2025/2050, SCB.
19
SCB.
20
http://www .regeringen.se/regeringens-politik/boende-och-byggande/
mal-for-boende-och-byggande/.
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Källa: United Nations Department of Economics and Social affairs.
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FÖRVÄRVSMARKNAD

30 000

40 000

24 000

32 000

18 000

24 000

12 000

16 000

6 000

8 000

15
20

05
20

95
19

85
19

75
19

65

Färdigställda lägenheter (t.v.)

Befolkningsförändring (t.h.)

Källa: Eurostat, SCB

Sdiptechs förvärvsstrategi innebär att Bolaget verkar på marknaden
för företagsförvärv. Bolaget har utifrån sina kriterier identiﬁerat
cirka 3 000 svenska bolag som är potentiella uppköpsobjekt.
Bolagen identiﬁeras främst baserat på en ﬁnansiell analys av
svenska bolagsdatabaser och en översiktlig analys av verksamheten
för respektive bolag. Bolaget bedömer att antalet identiﬁerade
bolag är tillräckligt för att möta Sdiptechs tillväxtmål de närmaste
fem åren. Bolaget bedömer vidare att målgruppen av bolag utanför
Sverige är väsentligt större och att Sdiptechs långsiktiga framtida
tillväxt inte begränsas av antalet potentiella uppköpsobjekt.

MILJONPROGRAMMET
Stockholm har ett stort fastighetsbestånd från det statliga
infrastrukturprojektet ”Miljonprogrammet”. Miljonprogrammet
var ett program för stimulering av bostadsbyggande i Sverige
mellan 1965–1975 där över en miljon nya bostäder byggdes.
Detta bestånd är i stort behov av teknisk upprustning och
energieffektivisering för att inte nå slutet på sin tekniska
livslängd.

Anpassade tekniska installationer
Verksamhetsområdet anpassade tekniska installationer är lokal till
sin natur och Sdiptechs förvärvsmarknad för området är därmed
inriktad på storstadsområden. Huvudmarknaden är Storstockholm,
men i linje med Sdiptechs inriktning att utforska internationella
expansionsmöjligheter inkluderas även ett antal växande storstäder
i Europa i förvärvsmarknaden för installationer. I Sdiptechs urval av
europeiska storstäder ﬁnns exempelvis Amsterdam, Berlin, Köpenhamn, London och Wien. Urvalet är baserat på följande kriterier:
stark och långsiktig urbaniseringstrend, storstadsområden med
befolkning om mer än 2 000 000 personer, hög grad av offentlig reglering av infrastruktur samt stabila förutsättningar för att göra affärer.
Nischade produkter och tjänster
Förvärvsmarknaden för verksamhetsområdet nischade produkter
och tjänster är till skillnad från installationsverksamhet betydligt
bredare ur ett geograﬁskt perspektiv. Många produkt- och tjänstebolag med storstäder som huvudmarknader har sina huvudkontor
eller produktionsanläggningar utanför storstadsområdena. Sdiptechs
förvärvsmarknad för produkt- och tjänstebolag är därmed ej
geograﬁskt begränsad till lokala storstäder. Sdiptechs förvärvsmarknader för produkt- och tjänstebolag med inriktning mot
infrastruktur är i första hand Sverige, men inkluderar även övriga
Skandinavien och ett urval av marknader i Europa med utgångspunkt
i Sdiptechs förvärvsmarknader för installation.
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Den stora efterfrågan skapar ett globalt underskott av kvaliﬁcerade
hissmontörer. De fyra största hisstillverkarna står tillsammans
för cirka 55 procent av den globala marknaden för nya hissar.22
Bolaget bedömer att de har kapacitet att möta den globala
efterfrågan på produktsidan men har en tilltagande brist på
montörer att installera hissar åt sina kunder. Bolaget bedömer
därför att en god marknad ﬁnns för montörer som är mobila och kan
resa dit de stora hisstillverkarna har de största och mest komplexa
beställningarna.

Utveckling av färdigställda lägenheter och befolkning i
Stockholms län

19

Den europeiska hissmarknaden
Den europeiska, liksom den globala, efterfrågan på nyinstallationer
av hissar är i hög grad koncentrerad till storstäder. Urbaniseringen
bidrar till en förtätning av storstäder varvid fastigheter växer
på höjden och behovet av nya hissar växer. Den totala globala
marknaden för nya hissar bestod 2014 av 756 000 enheter
och den förväntas till 2019 växa till 1 330 000 enheter, vilket
motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxt om 12 procent.21

Byggnader uppförda inom miljonprogrammet inte är Bolagets
kärnfokus, eftersom arbeten i dessa områden är av mer
standardiserad art, til skillnad från sdiptechs styrka som ligger
i mer komplexa behov. Bolaget har därmed ingen marknat
exponering mot dessa program och därmed ej heller någon
nämnvärd nedsida när renoveringsbehoven avtar i framtiden.

21

Strategic assessment of emerging technologies in elevator and escalator
market, Technavio, 2015.
22
Strategic assessment of emerging technologies in elevator and escalator
market, Technavio, 2015.
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VERKSAMHETSBESKRIVNING
Sdiptech är en teknikkoncern med huvudfokus på urbana
infrastrukturer. Koncernen erbjuder tjänster och produkter
inom djupa nischer för att renovera, underhålla och bygga ut
snabbväxande storstäder. Koncernens kärnverksamhet består
för närvarande av 15 rörelsedrivande dotterföretag23 verksamma
inom elva nischer inom urban infrastruktur. Kärnverksamheten
är indelad i två områden: Anpassade tekniska installationer
respektive Nischade produkter och tjänster. De rörelsedrivande
dotterföretagen styrs och utvecklas enligt en decentraliserad
modell för att bevara deras särprägel och styrka. Förvärv utgör
en central del i Sdiptechs strategi och Sdiptech har utvecklat en
förvärvsmetodik som baseras på att skapa exklusiva dialoger med
ägare av intressanta bolag. Sdiptechs verksamhet kännetecknas av
god lönsamhet tack vare den specialisering och de höga inträdes barriärer som nischerna ofta erbjuder.

Nettoomsättning
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SDIPTECH I KORTHET
• Huvudkontor i Stockholm.
EBITA och EBITA marginal
• 15 rörelsedrivande dotterföretag inom urbana infrastrukturer
med Stockholm som huvudmarknad.
• Decentraliserad styrning där affärsbesluten tas inom
respektive rörelsedrivande dotterföretag.
• Diversiﬁerad kundbas med cirka 2 800 kunder per den 31
december 2016. Per samma datum stod den största kunden
för cirka sex procent av Sdiptechs totala intäkter.
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• 680 anställda per den 31 december 2016, varav cirka 420 i
Sverige.
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Dotterbolagen S:t Eriks Hiss AB, KM Hiss & Portservice AB och HissPartner i Stockholm AB räknas som ett rörelsedrivande företag då de har samma
verkställande direktör. Även dotterbolagen Topas Vatten AB och Topas Vatten Service AB räknas som ett dotterföretag då de har samma verkställande
direktör.
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HUVUDSAKLIGA STYRKOR OCH KONKURRENSFÖRDELAR
Stark underliggande marknadstillväxt
Sdiptechs marknadsfokus är infrastrukturer i snabbväxande storstäder. Urbaniseringen utgör en underliggande och uthållig trend
som skapar ett konstant växande behov av att i växande städer
bygga ut och renovera infrastruktur som fastigheter, sjukhus, el
försörjning, vatten och avlopp. Storstockholm, som är Sdiptechs
huvudmarknad och under 2016 stod för cirka 70 procent av
Sdiptechs intäkter, uppvisar den snabbaste befolkningstillväxten av
Europas huvudstäder.24 Enligt Boverket är det bostadsbrist i samtliga
av Stockholms kommuner och samtidigt förväntas Storstockholms
befolkning öka med nästan 380 000 personer under perioden
2015–2025.25 Renovering, som i absoluta tal är en större marknad
än nybyggnation, präglas av låg cyklicitet vilket skapar långsiktig
stabilitet. Sdiptech hade under 2016 cirka 40 procent av sina
intäkter från renoveringsmarknaden. Sdiptechs uppfattning är att
dess kunder för tillfället, i större utsträckning än vad som är normalt,
allokerar sina resurser till nybyggnationsmarknaden istället för
renoveringsmarknaden. Sdiptech bedömer att denna underinvestering i renovering kommer att behöva tas igen i framtiden och
att Sdiptech vid en sådan marknadssvängning, med undantag för
dess stomkompletteringsverksamhet och vibrationsmonitorering,
har goda förutsättningar att följa dess kunder.

OMSÄTTNING 2016
Per verksamhetsområde
Support 3%
Nischade produkter
och tjänster 45%

Anpassade tekniska
installationer 52%

Per kund
#1
6%

Positionering i lönsamma nischer
Med urban infrastruktur som övergripande marknad är Sdiptech
inriktat på nischer utvalda för sin lönsamhet och sina höga inträdesbarriärer. Sdiptech kan därmed kombinera en stark underliggande
tillväxt i marknaden med en god lönsamhet inom nischerna. De
djupa nischer som Bolaget verkar inom har naturligt inbyggda
skydd genom att vara alltför små för att vara för intressanta för
stora aktörer och för komplexa för mindre aktörer att ge sig in i.
Som ett exempel har Sdiptechs verksamhet för kalibrering av
vattenmätare en test- och kalibreringsanläggning som kan hantera
den stora variationen av olika mätartyper och fabrikat som ﬁnns
på marknaden i Stockholm och i Sverige, vilket medför att det
är attraktivt för kunder att köpa tjänster från Sdiptech. Bolaget
bedömer att det för mindre konkurrenter ofta är svårt att erbjuda
en likvärdig tjänst då det innebär stora investeringar och en därtill
förknippad risk. Bolaget bedömer samtidigt att marknaden för
kalibrering av vattenmätare i Stockholm och Sverige för liten för
att vara tillräckligt intressant för större konkurrenter.
Stabilitet genom decentraliserad operativ modell
Sdiptechs operativa modell är baserad på en decentraliserad
styrning, vilket innebär att affärsbeslut tas inom respektive
rörelsedrivande dotterföretag. Centralt för de rörelsedrivande
dotter företagen är att de är nära sina kunder, vilket innebär att
de har insikt om kundens behov. I och med att dotterföretagen har
djup kunskap om sina kunder och sin marknad anser Sdiptech att de
är bäst lämpade att fatta affärsbeslut. Sdiptechs rörelsedrivande
dotterföretag leds av erfarna chefer som kan vara den ursprungliga
grundaren av företaget eller en ny VD som är handplockad för sin
branscherfarenhet och entreprenöriella skicklighet.
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#2–10
21%

Övriga
73%

CIRKA

Per geograﬁ
Finland 1%
Österrike 1%
Holland 1%

Belgien 1%
Övriga 4%

Tyskland 7%

Sverige 84%

24
25

Stockholms Handelskammare.
Befolkningsprognoser Stockholms Län 2016-2025/2050, SC.
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Sdiptech bedömer även att en decentraliserad modell där dotterföretagen behålls intakta utan organisatoriska sammanslagningar
innebär en diversiﬁering och minskning av den operativa risken.
I en centraliserad organisation kan felaktiga strategiska beslut
leda till negativa konsekvenser för hela verksamheten. I en
decentraliserad modell kan felaktiga strategiska beslut däremot
isoleras till en enskild del av verksamheten. Därmed bidrar varje
nytt förvärv såväl till en ökad diversiﬁering som till en ökad
operativ stabilitet.
Bevisad förvärvskapacitet genom intern förvärvsorganisation
Med totalt 1626 förvärv under perioden från och med 2013 och
fram till dagen för detta Prospekt har Sdiptech en väl upparbetad
erfarenhet av att genomföra framgångsrika förvärv. Bolaget har
sedan 2014 byggt upp en intern förvärvsfunktion för hela förvärvsprocessen, vilken innefattar ett aktivt uppsökande av intressanta
målbolag.27 Därmed har Sdiptech ökat sitt inﬂöde av kvalitativa
målbolag och har sedan 2014 inte deltagit i auktioner eller andra
konkurrensutsatta förvärvsprocesser som lett till förvärv, utan
uteslutande haft exklusiva dialoger i de genomförda förvärven.
Under 2014 kontaktade Sdiptech ägarna till 25 potentiella målbolag
och under 2016 togs 300 sådana kontakter. Som ett resultat av
denna uppsökande verksamhet och en disciplinerad process har
Sdiptechs historiska förvärvmultiplar legat på i genomsnitt 5,7x
EV28/EBITA (6,0x EV/EBITA beräknat som viktat genomsnitt).
Med sju genomförda förvärv under 2016 med en sammanlagd
EBITA om 90 Mkr29 bedömer Bolaget att förvärvskapaciteten
har etablerats på en tillfredsställande nivå. Med en pipeline av
intressanta uppköpskandidater bedömer Sdiptech att man har goda
förutsättningar att även framgent hålla en hög förvärvstakt.
Attraktiv ﬁnansiell proﬁl
Sdiptech har uppvisat en stark tillväxt. Tillväxten är primärt driven
av förvärv, men även av underliggande tillväxt i verksamheten.
• Omsättningstillväxt: Under perioden 2014-201630 uppgick
Sdiptechs CAGR i nettoomsättning till 159 procent, vilket
primärt var drivet av förvärv. Under samma period uppvisade
de bolag som idag ingår i Koncernen en genomsnittlig organisk
nettoomsättningstillväxt om 9,6 procent.

idag ligger till grund för Sdiptech och dess tillväxt. Jakob Holm
har en bred och relevant erfarenhet av att utveckla bolag till
lönsamhet i olika industrier, genomföra förvärv samt av att
styra större koncerner genom sin bakgrund från Accenture och
General Electric. Jakob Holm har även en god förståelse för
entreprenörskapet genom att ha själv ha grundat och byggt upp
konsultföretaget Axholmen.
Carl Johan Åkesson tillträdde sin position som CFO år 2015 och
har dessförinnan motsvarande erfarenhet från att vara CFO för en
internationell koncern från Mediaplanet. Carl Johan Åkesson har
även en lång erfarenhet från olika ekonomipositioner inom MTG.
Ledningen stöds av en erfaren styrelse med relevant erfarenhet
för Sdiptechs nuvarande och framtida utveckling. Styrelsen
leds av Sdiptechs huvudägare och styrelseordförande Ashkan
Pouya (serieentreprenör). Johnny Alvarsson (Avgående VD
Indutrade), Jan Samuelson (ordförande i Resurs Holding
AB (publ) och medgrundare av Accent Equity Partners AB),
Katarina Lundblad-Pinnekamp (patentrådgivare på koncernnivå
i ABB), Saeid Esmaeilzadeh (serieentreprenör) och Mikael
Lönn (serieentreprenör), vilka alla bidrar med kompletterande
erfarenheter relevanta för Sdiptechs framtida utveckling.
Internationella expansionsmöjligheter
Sdiptechs huvudmarknad är Storstockholm med en marknad för
urban infrastruktur som förväntas växa. Med ett förvärvsunderlag
om cirka 3 000 bolag (se vidare avsnittet ”Marknadsbeskrivning
– Förvärvsmarknad” ovan) bedömer Sdiptech att den svenska
marknaden inte är begränsande för dess planerade förvärvsdrivna
tillväxt de närmaste fem åren.
Utöver den svenska marknaden ﬁnns i Europa ytterligare växande
storstäder som har en hög grad av reglering. Inom ramen för
Sdiptechs strategi ligger därför att göra utvalda förvärv i Europa
för att komplettera Koncernen med välskötta och nischade bolag.
Synergieffekter kan därmed uppnås genom korsförsäljning av
produkter och tjänster mellan Koncernbolag verksamma på olika
geograﬁska marknader.

• EBITA-tillväxt: Under perioden 2014-201630 uppgick
Sdiptechs CAGR i EBITA till 181 procent, vilket primärt var
drivet av förvärv. Under samma period uppvisade de bolag
som idag ingår i Koncernen en genomsnittlig organisk EBITAtillväxt om 5,4 procent.

Genom förvärv på nya marknader etableras även nya nätverk och
kanaler och sannolikheten för att göra ytterligare förvärv på dessa
marknader ökar. När Sdiptech äger ett tillräckligt stort antal bolag
på en marknad kan det ﬁnnas förutsättningar för att bygga upp ett
lokalt operativt team som tillämpar samma förvärvsmetodik som
det Sdiptech tillämpar på sitt huvudkontor. Därmed kan tillväxtkapaciteten ökas.

Erfaren ledning och styrelse
Sdiptech styrs av en erfaren och kompetent ledning. VD, Jakob
Holm, tillträdde sin position år 2015 och var dessförinnan Vice
VD i Sdiptech med ansvar för att implementera den strategi som

Av de cirka 300 möjliga förvärvskandidater som Sdiptech har tagit
kontakt med är cirka 25 procent baserade i Europa exlusive Sverige.

26

Förvärvet i Österrike är ej stängt och väntas slutföras före utgången av andra kvartalet 2017.
Förvärvsfunktionen drivs genom dotterföretaget S. Professionals AB som ägs till 60 procent av Sdiptech och 40 procent av M&A-chefen Kamjar Hajabdolahi.
28
Enterprise value, dvs. marknadsvärdet på det egna kapitalet justerat för nettoskulden.
29
Beräknat på helårsbasis för räkenskapsåret 2015.
30
Uppgifterna för 2014 och 2015 är hämtade från Sdiptechs reviderade årsredovisningar. Uppgifterna för 2016 är pro forma, se vidare avsnittet "Proformaredovisning".
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AFFÄRSIDÉ OCH MÅL
Affärsidé
Sdiptechs affärsidé är att erbjuda djupt nischade produkter och
tjänster med inriktning mot urbana infrastrukturer. Marknaderna
ska vara mogna och drivas av uthålliga underliggande tillväxttrender.
Sdiptech har en uttalad tillväxtstrategi genom (i) förvärv av nischade
bolag med god dokumenterad lönsamhet och (ii) en operativ
styrmodell av förvärvade bolag baserad på decentralisering och
icke-invasiva synergier.
Mål
Sdiptechs övergripande mål är att skapa uthållig värdetillväxt över
lång tid, samt att inom fem år bli en ledande europeisk koncern
inom urban infrastruktur.

FINANSIELLA MÅL
• Resultatmål: Bolagets mål är att, senast före utgången av
2021, uppnå ett EBITA-resultat om 600-800 Mkr.
• Organisk resultattillväxt: Bolagets mål är att den genomsnittliga
årliga organiska EBITA-tillväxten ska vara 5-10 procent.
• Förvärvad resultattillväxt: Bolagets mål är att upprätthålla
en årlig genomsnittlig förvärvstakt i linje med 2016.31
• Kapitalstruktur: Bolagets långsiktiga mål är att nettoskulden
i relation till justerad EBITDA rullande tolv månader inte ska
överstiga 2,5 gånger.
• Avkastning på sysselsatt kapital: Bolagets långsiktiga mål är
att avkastningen på sysselsatt kapital ska överstiga 15 procent.
• Utdelningar: Bolagets mål är att utöver en årlig preferensaktieutdelning om 8,00 kr per aktie återinvestera det
återstående fria kassaﬂödet tillbaka in i verksamheten.

STRATEGI
De bärande principerna bakom Sdiptechs strategi är att leverera
en stark tillväxt med en balanserad risk.
Strategin baseras på:
1. en genomarbetad förvärvsprocess som kontinuerligt ska
leverera en hög förvärvsdriven tillväxt, och
2. en marknad med urbanisering som underliggande trend, vilket
ska underbygga en god organisk tillväxt.

Den balanserade risken baseras på:
1. en verksamhet bestående av fristående, välskötta och
diversiﬁerade rörelsedrivande dotterföretag,
2. en reducerad ﬁnansiell risk genom att förvärvskrediter ﬁnns i
en s.k. ”ring fencing”-struktur och genom att nedsidesskydd
är inbyggda i alla transaktionsstrukturer, samt
3. en skalbar och beprövad operativ modell som baseras på
decentralisering.
Nischer i urban infrastruktur
Sdiptechs marknadsfokus är infrastrukturer i snabbväxande storstäder. Urbaniseringen utgör en underliggande och uthållig trend
som medför ett konstant och växande behov av att bygga ut och
renovera samhällskritisk infrastruktur i växande städer.
Storstockholm, som är Sdiptechs huvudmarknad och under 2016
stod för cirka 70 procent av Sdiptechs intäkter, uppvisar den
snabbaste befolkningstillväxten av Europas huvudstäder.32 Enligt
Boverket är det bostadsbrist i samtliga av Stockholms kommuner
och samtidigt förväntas befolkningen i Storstockholm öka med
nästan 380 000 personer under perioden 2015–2025.33 Ytterligare
storstadsområden i Europa som uppvisar stark urbanisering är
Amsterdam, Berlin, Köpenhamn, London och Wien.34
I storstäder utgör många infrastrukturer kritiska funktioner som
ständigt måste fungera. Genom ett fokus på service och underhåll
av sådana infrastrukturer tecknar Sdiptech långa avtal med kunder
för att säkerställa tillgänglighet på utrustning och funktioner dygnet
runt. Därmed uppnås en stabil bas av återkommande intäkter som
bidrar till en förutsägbarhet i intäkterna. Av Sdiptechs intäkter under
2016 var cirka 20 procent återkommande intäkter.35
Renovering, som i absoluta tal är en större marknad än nybyggnation, präglas av låg cyklicitet vilket skapar en långsiktig stabilitet
och förutsägbarhet. Sdiptech hade under 2016 cirka 40 procent
av sina intäkter från renoveringsmarknaden.
Med urban infrastruktur som övergripande marknad är Sdiptech
inriktat på nischer utvalda för sin lönsamhet och sina höga inträdesbarriärer. Bolaget deﬁnierar en bra nisch som ett marknadssegment
inom den urbana infrastrukturen som karaktäriseras av att vara
alltför litet för att vara intressant för stora aktörer och alltför komplext
för mindre aktörer. Se vidare avsnittet ”Marknadsbeskrivning –
Nischmarknader” ovan.

31

2016 genomfördes 7 förvärv med EBITA om 90 baserat på året före förvärvsåret.
Stockholms Handelskammare.
33
Befolkningsprognoser Stockholms Län.
34
Befolkningsprognoser Stockholms Län 2016-2025/2050, SCB.
35
Återkommande intäkter deﬁneras som avtalade intäkter med längre löptid än 12 månader.
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Förvärvsstrategi
Tillväxt genom förvärv är en central del i Sdiptechs strategi. Förvärv
sker primärt genom målbolag som identiﬁeras och kontaktas av
Sdiptechs interna förvärvsorganisation. Under 2014 valde Sdiptech
att implementera en egen organisation och förvärvsmetodik för
hela förvärvsprocessen, vilket innefattar arbetet från marknadsscreening via uppsökande kontaktarbete till ett färdigt genomfört
förvärv. Under 2015-2016 genomfördes totalt tolv förvärv som ett
resultat av den nya förvärvsorganisationen. En bärande princip i
metodiken är att etablera exklusiva dialoger med säljare och målbolag och därmed undvika konkurrens. Under 2016 genomförde
Sdiptech cirka 90 möten med ägare till potentiella målbolag. Dessa
möten resulterade i buddiskussioner med cirka 35 bolag och 7
genomförda förvärv. Som ett resultat av den uppsökande verksamhet och en disciplinerad process har Sdiptechs historiska
förvärvmultiplar legat på i genomsnitt 5,7x EV/EBITA (6,0x EV/
EBITA beräknat som viktat genomsnitt).36
I Sdiptechs transaktionsstrukturer ﬁnns som regel ett inbyggt
nedsidesskydd. Skyddet är utvecklat för att minska Sdiptechs
exponering i det fall det förvärvade bolaget skulle utvecklas sämre
än beräknat. I korthet innebär nedsidesskyddet att säljaren återinvesterar en del av köpeskillingen i målbolaget och efter fyra till
fem år får en tilläggsköpeskilling vars storlek baseras på hur vissa
förutbestämda mål uppnåtts. Återinvesteringen kan i praktiken
ske på olika sätt, exempelvis via utställande av revers eller emission
av teckningsoptioner eller preferensaktier. Detta innebär att Sdiptech
betalar en mindre sammanlagd köpeskilling i det fall verksamheten
utvecklas sämre än beräknat, men en högre köpeskilling om verksamhet utvecklas bättre än enligt planen. Sdiptech bedömer att
strukturen ger fördelar både för Sdiptech och säljaren då den:

• skapar ﬁnansiell stabilitet för Sdiptech under fyra till fem år
efter genomfört förvärv,
• ger incitament till säljaren att fortsätta skapa tillväxt då
modellen innebär att vinsttillväxt under fyra till fem år efter
genomfört förvärv delvis tillfaller säljaren, och
• säkerställer att förvärv sker där säljaren har fortsatt tro på sitt
bolag då modellen innebär att säljaren tar egen ﬁnansiell risk.
Sdiptech tillämpar en så kallad ”ring fencing”-struktur för förvärvskrediterna. Detta innebär att kreditgivarens säkerhet för varje
förvärvskredit enbart är kopplad till det förvärvade bolaget; det
ﬁnns alltså ingen pant i andra dotterföretag eller någon rätt att
säga upp kreditavtalen med andra dotterföretag. Det ﬁnns inte
heller några utställda moderbolagsgarantier i någon av Sdiptechs
förvärvskrediter. Skulle något rörelsedrivande dotterföretag få
problem med sina betalningar är problemet således isolerat till
det dotterföretaget.
Med sju genomförda förvärv under 2016 med en sammanlagd
EBITA om 90 Mkr37 har förvärvskapaciteten etablerats på en
nivå som Bolaget anser långsiktigt hållbar, givet den kapacitet
som Sdiptechs förvärvsorganisation för närvarande har. Under
innevarande år har avtal om ytterligare två förvärv ingåtts. Per
dagen för detta Prospekt har Sdiptech kontakt med cirka 300
potentiella målbolag och dess ägare och buddiskussioner pågår
avseende ca tio potentiella målbolag.

Förvärvsmultiplar
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Transaktionsstatistik, Mkr
EV (snitt)
EBITA (snitt)

EV/EBITA

Indikativ storlek på transaktion (EV)

EV/EBITA viktat genomsnitt

2016 Totalt
77
58
13

2,8x

2,8x

10

EV/EBITA genomsnitt

36

EBITA är summerad utifrån respektive bolags årsredovisning året före förvärvsåret. I det fall ett bolag historiskt har haft brutet räkenskapsår så har EBITA
allokerats pro rata till respektive kalenderår.

37

Beräknat på helårsbasis för räkenskapsåret 2015.
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Sdiptech har identiﬁerat cirka 3 000 rörelsedrivande bolag i
Sverige som möter dess förvärvskriterier (se mer i avsnittet
”Marknadsbeskrivning – Förmåga att förvärva nya bolag” ovan).
Sdiptech bedömer därför att den planerade förvärvstakten de
kommande fem åren, innebärande att Bolaget ska uppnå ett
EBITA resultat om 600-800 Mkr år 2021, inte kommer att vara
begränsande. Utöver att potentiella målbolag ska vara verksamma
på marknaden för urbana infrastrukturer är de viktigaste
förvärvskriterierna som Sdiptech tittar på de följande:
• entreprenörsledda bolag med dokumenterat god lönsamhet
och stabila kassaﬂöden,
• verksamma inom djupa nischer med höga inträdesbarriärer,
• intäktsmodeller som har förutsägbarhet med en hög andel
återkommande intäkter,
• lågt beroende av enstaka kunder och leverantörer,

Operativ modell
Sdiptechs modell för att styra och utveckla verksamheten är
baserad på decentralisering. Sdiptech bedömer att styrkan i
dess erbjudande till marknaden ligger i summan av den enskilda
särprägel som varje affärsdrivande dotterföretag har. Strategin
för respektive rörelsedrivande dotterföretag är därför individuell.
Affärsbesluten fattas på dotterföretagsnivå nära kunderna och
den interna nischkompetensen.
Sdiptechs rörelsedrivande dotterföretag leds av den ursprungliga
grundaren av dotterföretaget eller av en ny VD med relevant
branscherfarenhet och entreprenöriell skicklighet.
Icke-invasiva synergier
Sdiptechs operativa modell är baserad på att varje rörelsedrivande
dotterföretag ska vara självständigt för att bevara dotterföretagets
unika kultur och styrka. Emellertid är s.k. ”icke-invasiva synergier”,
dvs. synergier som bidrar till ytterligare organisk tillväxt utan att
inkräkta på dotterföretagens självständighet, en viktig del av
Sdiptechs strategi för bolagsutveckling.

• rörelsemarginal högre än 15 procent, och
Sdiptech upplever att förutsättningarna för icke-invasiva synergier
är goda inom Koncernen då de rörelsedrivande dotterföretagen är
verksamma i samma eller angränsande marknader. På Stockholmsmarknaden delar Sdiptechs dotterföretag ofta samma kundmålgrupp, och naturliga möjligheter till samarbeten uppstår. Genom att
dotterföretagen informerar varandra om lönsamma kundsegment
kan såväl intäkterna som lönsamheten inom Koncernen förbättras.
Intäkterna kan därmed öka utan att produkten eller tjänsten, och
därmed kostnadsbasen, har förändrats.

• nettovinst högre än 10 Mkr.
Även om ovanstående kriterier är vägledande, så är de inte
absolut bindande och en samlad bedömning görs av varje
potentiellt målbolag.

Kundsynergier

Korspollinering

Inköp

Många av Sdiptechs nischer betjänar ﬂera kunder
med ett stort mått av överlappning

De ﬂesta av Sdiptechs nischer är inriktade på
urban infrastruktur som ﬁnns i många olika länder

Sdiptech har identiﬁerat att ﬂera nischer köper
liknande insatsvaror och har samma leverantörer

Korsförsäljning och ökad organisk tillväxt är
målet genom att fokusera på att identiﬁera
liknande kunder och segment för nischerna

Individuella nischer kan använda Sdiptechs
nätverk och expandera till nya marknader

Sdiptech har inlett ett gemensamt program för
upphandling mellan företag i syfte att minska
de löpande kostnaderna

Kundsynergier

Exempel: hissinstallationer

Kyla

Hiss (global nisch)

Avbrottsfri strömförsörjning har erbjudit
nuvarande kunder tilläggstjänster inom kyla.
Samarbetet startade i augusti 2016 och har
sedan dess lett till 25 nya anläggningar för
kylning till ett högre pris för samma tjänst.

Ambulerande team av hissmontörer,
rörlighet, kompetens och pris är konkurrensfördelar. Får genom systerbolag i Sdiptech
direkt tillgång till kunder på nya lokala
hissmarknader med hög prispunkt.

Avbrottsfri strömförsörjning

Exempel: gemensam upphandling

Hissar
Stockholm
– renovering
& service

Avbrottsfri
strömförsörjning

Elautomation

Hiss (Stockholm)
Lokala hissbolag får ﬂexibel kapacitet att
skala upp/ned och öka försäljning utan
begränsing av storleken på egen personal.
Renoveringsbolag kan även introducera ny
produkt på beﬁntliga kunder
(nya hissinstallationer)
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Gemensamma upphandlingar leder till
rabatter för t ex bensin, byggmaterial och
elektroniska komponenter

De fördelar som Sdiptech upplever med icke-invasiva synergier är,
förutom att de förstärker den organiska tillväxten och lönsamheten,
att de stärker dotterföretagens konkurrenskraft genom ett breddat
erbjudande mot kunden. Sådana fördelar uppstår i samarbeten
mellan dotterföretag som har kompletterande erbjudanden eller
som verkar på olika geograﬁska marknader. Ett starkt erbjudande
på en geograﬁsk marknad kan även erbjudas Sdiptechs kunder på
en annan geograﬁsk marknad.
Kunderbjudandena kan därmed göras mer unika och nya konkurrensfördelar som blir svårkopierade kan skapas.

FÖRVÄRVSPROCESSEN
Sdiptechs förvärvsmodell
Sdiptech förvärvar alltid en majoritet, och i regel 100 procent, av
målbolagsaktierna. Sdiptech strävar efter att dess erbjudande ska
tilltala grundare och ägare av entreprenörsdrivna bolag. Dessa
lägger ofta stor vikt vid att det egna bolaget lever vidare på bästa
sätt även efter genomförd försäljning. Genom Sdiptechs långsiktiga
ägarperspektiv och Sdiptechs decentraliserade modell att låta
bolaget fortsätta som ett självständigt bolag, kan säljaren se en
god arvtagare i Sdiptech. Vidare medför Sdiptechs strukturerade
metodik för succession att ägaren kan se en tydlig väg framåt vid
generationsskiften. Avslutningsvis innebär Sdiptechs transaktionsstrukturer med tilläggsköpeskillingar att ägaren ges möjlighet att
dels få en kontant betalning för bolaget direkt, dels få ta del av affärsmöjligheter som genereras av Sdiptech under de kommande åren.

Transaktionsstruktur
Genom att Sdiptech inte har en exit-driven strategi (dvs. en strategi
som bygger på att sälja de bolag man förvärvar), utan har som mål
att behålla förvärvade bolag i Koncernen, prioriteras vid förvärv att
säkerställa de förvärvade bolagens fortsatta stabilitet och minimera
ingrepp som kan öka affärsrisken. Värdeutvecklingsprincipen är
att Sdiptech ska få god avkastning på ett förvärv över många år.
Centralt för Sdiptechs transaktionsstruktur är att ge säljaren
incitament att säkerställa att bolaget fortsätter utvecklas väl under
de närmaste åren efter genomfört förvärv. Detta skapas genom en
struktur med tilläggsköpeskilling som baseras på utvecklingen av
bolaget under tiden efter förvärvet.
Köpeskillingen består i regel av utbetalning vid två tidpunkter:
1. en köpeskilling som utbetalas kontant vid förvärvstidpunkten; och
2. en tilläggsköpeskilling som utbetalas kontant efter en förutbestämd tidsperiod, normalt fyra till fem år efter genomfört
förvärv.
För att få rätt till tilläggsköpeskilling återinvesterar säljaren en del
av köpeskillingen. Återinvesteringen kan i praktiken ske på olika
sätt, exempelvis via utställande av revers eller emission av
teckningsoptioner eller preferensaktier. Återinvesteringen kan
stiga i värde om bolaget utvecklas i positiv riktning, men kan även
sjunka i värde om utvecklingen är negativ i förhållande till ett
förutbestämt referensresultat.

MARKNADSANALYS OCH FÖRSTA KONTAKT
Identiﬁering
Identiﬁera bolag som uppfyller
Sdiptechs förvärvskriterier

Initial kontakt
Stämma av intresse och
boka möte

Initiala möten

Sammanställer en uppsättning
av bolag som möter Sdiptechs
deﬁnieriade ﬁnansiella kriterier
Skapa en kort sammanfattning
av varje intressant bolag
Teamet samlas, utvärderar
och bedömer intresset

Pool med bolag som
kan kontaktas

Initiera kontakt genom samtal
Lyfta eventuella frågor
avseende verksamheten
Utvärdera intresset

2

3

Formulera en förvärvsplan
givet de initiala diskussionerna

LOI
Uppnå exklusivitet och fastställa de övergripande villkoren

Upprätta ett LOI
Diskussioner avseende
pris och struktur

1 - Första möte
2 - Mindre kommersiell DD
3 - Uppföljningsmöte

Möte för att lära känna bolaget
och personerna bakom det

Få en femårig budget
från säljarna

Genomföra en mindre
kommersiell DD med fokus på
bolaget och dess marknad

Formulera ett första utkast till
ﬁnansiell struktur givet den
tillgängliga informationen och
diskutera denna internt

Uppföljningsmöte
Boka ett första möte

Bud

Utvärdera och skapa en
förståelse av bolaget

1

Inﬂöde av bolagsinformation
Filtrera och skapa en
kort sammanfattning
Utvärdering av bolag

VÄRDERING OCH TRANSAKTIONSSTRUKTUR

Fysisk presentation där budstruktur och pris presenteras

Upprätta ett LOI
Målsättningen är att reducera
komplexititeten och skapa en
standardiserad transaktionsstruktur
Legala avdelningen ger
godkännande

Stämma av bud mot Sdiptechs
refernspunkt för avkastning
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• Storleken på tilläggsköpeskillingen motsvarar den återinvestering
säljaren gör vid förvärvstillfället, vilken ökas eller minskas
beroende på vinstnivån för bolaget under beräkningsperioden
för tilläggsköpeskillingen i förhållande till referensresultatet.
• I vissa förvärv inkluderas även en möjlighet för säljaren att få
en extra tilläggsköpeskilling. Denna komponent utformas så att
säljaren får ett temporärt ägarskap i målbolaget under tiden som
tilläggsköpeskillingen beräknas (dvs. i regel fyra till fem år).
Ägarskapet är kopplat till en option för Sdiptech att förvärva
säljarens ägarandel och en option för säljaren att sälja sin ägarandel till Sdiptech. Sdiptech kan därför alltid säkerställa ett
hundraprocentigt ägande i sina dotterbolag. Priset för säljarens
ägarandel bestäms utifrån en förutbestämd vinstmultipel ställd
mot bolagets vinster under slutåren av beräkningsperioden.
Sdiptechs förvärvsmodell är utvecklad för att uppnå ömsesidiga
fördelar för Sdiptech och säljare:
• Den ger incitament för säljare att fortsätta skapa tillväxt, genom
att modellen innebär att vinsttillväxt under perioden fram
till datum för beräkning av tilläggsköpeskillingen till viss del
tillfaller säljaren.

• Den leder till en balanserad prissättning av bolaget, genom att
säljaren i efterhand får betalt för den tillväxt som faktiskt realiseras. Omvänt justeras totalpriset för bolaget ned om vinsterna
skulle utvecklas sämre än förväntat under perioden fram till dess
beräkning och utbetalning av tilläggsköpeskilling sker.
Förvärvsprocessen steg för steg
Sdiptech har genom sin interna förvärvsorganisation utvecklat en
strukturerad process för att genomföra förvärv. Sdiptechs övergripande syfte med den egna processen är att kontakta ägare till
ett stort antal intressanta målbolag som möter Sdiptechs kriterier
och upprätta exklusiva dialoger med dessa.
1. Marknadsanalys och första kontakt
En stor del av Sdiptechs förvärvsmetodik bygger på kontinuerliga
och grundliga genomlysningar av olika marknadssegment för att
skapa egna listor över bolag som kan vara intressanta. Om ett
bolag möter uppställda ﬁnansiella kriterierna görs en kvalitativ
analys av bolaget för att undersöka ägarförhållande, erbjudande
och kunder. Varje bolag betygsätts utifrån ett utvärderingsramverk. En gång i veckan görs en genomgång av tillkomna
bolag och en första utsållning sker, varpå de mest intressanta
bolagen går vidare i processen. Under 2016 gjorde Sdiptech en
genomlysning av cirka 10 000 bolag.

• Den säkerställer att förvärv sker där säljare har fortsatt tro på
sitt bolag, genom att modellen innebär att säljaren tar egen
ﬁnansiell risk.

DUE DILIGENCE

KONTRAKTSFÖRHANDLING OCH STÄNGNING

KOMPLETT DD

Aktieöverlåtelseavtal

Signering och stängning

Skapa djupgående förståelse
för bolaget och marknaden

Färdigställa
aktieöverlåtelseavtal

Stänga affären

Legal DD
Kommersiell DD

Förhandlingar

Finansiell DD
+ övriga DDs

Anlita externa rådgivare om
nödvändigt, och tydligt
deﬁniera/skräddarsy DD-krav
baserade på önskat behov

Möte med säljarens juridiska
rådgivare för att diskutera SPA

Underskrift och integrering

Möte med säljarens ledning

Utvärdering av utkast till DD
Färdigställa rapport

Säkerställa att slutlig struktur
tillgodoser Sdiptechs,
säljarens och bankens behov

Utvärdera slutlig DD i syfte
att bekräfta intresse
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Nästa steg i processen är att aktivt söka kontakt med företrädare för de identiﬁerade bolagen i syfte att introducera
Sdiptech och bygga förtroende för att få till ett första möte.
Under samtalen samlas ytterligare information in om bolaget
för en fördjupad analys. Under 2016 tog Sdiptech kontakt med
cirka 300 bolag.
2. Relation och utvärdering
Vid det första mötet inleds nästa fas i förvärvsprocessen som
handlar om att fördjupa relationen med ägarna. Eftersom
Sdiptech aktivt söker upp bolaget istället för det omvända,
handlar dialogen i denna fas ofta om att presentera för- och
nackdelar med att sälja bolaget. Sdiptech får möjlighet att i
lugn och ro introducera vad det innebär att sälja sitt bolag till
Sdiptech och en mognadsprocess startar. Denna fas kan ta
upp emot 12-18 månader. Under denna period samlas ytterligare information om bolaget in genom bland annat bolagsbesök. Sdiptech kan således noggrant utvärdera bolaget innan
beslut om att presentera ett bud fattas. Under 2016 förde
Sdiptech en löpande dialog med och utvärdering av cirka 90
bolag, varav ett ﬂertal fortfarande är aktiva. Buddiskussioner
fördes med 35 bolag, varav cirka tio fortfarande är aktiva.
Av dessa bolag är en majoritet verksamma inom området
Nischade produkter och tjänster. Deras totala EBITA uppgår
till 100-150 Mkr baserat på bolagens årsredovisningar för
2015 och i vissa fall 2016.

3. Due diligence och förvärvsavtal
När en principiell överenskommelse, ett så kallat letter of intent
("LOI"), har ingåtts – vilket oftast innehåller pris, transaktionsstruktur, successionsplaner och eventuella strategiska åtgärder –
genomförs en genomlysning av bolaget. Denna s.k. due
diligence omfattar bland annat bolagets avtal och ekonomiska
förhållanden. I största möjliga mån sker detta arbete internt,
men externa rådgivare kan anlitas för mer komplexa frågeställningar. Det övergripande syftet är att veriﬁera bolagets
intjänings-förmåga samt att identiﬁera eventuella risker.
Sdiptech har utvecklat egna avtal för förvärv som används
som underlag för ett slutligt aktieöverlåtelseavtal. Under 2016
tecknade Sdiptech LOIs avseende förvärv av nio bolag vilka
samtliga ledde till att aktieöverlåtelseavtal ingicks, varav sju
under 2016 och ett hittintills under 2017.
4. Handlingsplan
Efter slutfört förvärv utarbetas tillsammans med säljaren, som
har en viktig roll under de kommande åren genom en tilläggsköpeskillingsstrukturen, en handlingsplan gällande succession,
identiﬁering av risker och andra strategiska möjligheter som
identiﬁerats. Bolagets ekonomi inkluderas i Sdiptechs koncernredovisning och rutiner för regelbundna affärsuppdateringar
och styrelsearbete etableras.

Historisk utveckling av förvärvsaktivitet

2014 – Tidigt stadie
Undersökt: ~200

2015 – Förvärvsmetodik utformad
Undersökt: ~1 000

2016 – Förvärvsstrategi i full drift
Undersökt: ~10 000

Första kontakt: ~25
Första kontakt: ~160
Första möte: 5
Första kontakt: ~300
Buddiskussioner: 3
Antal signerade LOIs: 1

Första möte: 40
Buddiskussioner: 20

Första möte: 90

Förvärvade: 1
Antal signerade LOIs: 6
Buddiskussioner: 35
Förvärvade: 5
Antal signerade LOIs: 9

Förvärvade: 7
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Kalender för bolagsstyrning av dotterbolag
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Även om Sdiptechs modell är baserad på självständiga bolag,
uppmuntrar Sdiptech till samarbeten bolagen emellan för att skapa
icke-invasiva synergier. Eftersom Sdiptechs dotterföretag ofta
är verksamma på samma eller likartade marknader i olika geograﬁska områden uppstår ofta naturliga affärsmöjligheter genom
samarbeten. Sådana icke-invasiva synergier är en viktig del i
Sdiptechs strategi och inkräktar varken på dotterföretagens
särprägel eller på deras företagskultur. Samtidigt bidrar de ickeinvasiva synergierna till nya intäkter och kunder, samt smartare
leveransmodeller.
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Sdiptechs operativa modell
Sdiptechs bolag drivs självständigt, vilket medför att den inneboende styrkan i respektive rörelsedrivande dotterföretag bevaras
vad avser kultur och arbetsmetoder som utvecklats under lång tid
och lett till att de är framgångsrika i de nischer där de verkar. För
mer information om den operativa modellen, se avsnittet ”Stabilitet
genom decentraliserad operativ modell” ovan.
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ORGANISATION OCH STYRNING
Sdiptech är indelat i de två verksamhetsområdena Anpassade
tekniska installationer och Nischade produkter och tjänster.
Totalt har koncernen 15 rörelsedrivande dotterföretag verksamma
i elva olika nischer.

Verksamhetsgenomgång

Finanisell rapportering

Koncernstyrning
Sdiptechs styrning av de rörelsedrivande dotterföretagen tar sin
utgångspunkt i nedanstående tre fokusområden. Sdiptechs VD
eller någon chef för respektive verksamhetsområde är styrelseordförande i respektive dotterföretag. Därutöver består styrelsen i
dotterföretagen av en representant för säljaren och eventuellt
någon ytterligare person från Sdiptechs ledning. Sdiptech har alltid
majoritet i styrelsen eller utslagsröst genom ordförandeposten.
1. Långsiktigt perspektiv
Successionsplanering. Successionsplanering är en central
del i det arbete som koncernledningen bidrar med till de
rörelsedrivande dotterföretagen. För varje VD eller nyckelperson
i dotterföretagen ﬁnns en detaljerad plan som utvecklar
organisationen och individerna i organisationen för att minimera
eventuellt personberoende. Detta innefattar en årlig översyn
av varje dotterföretag där bland annat aktiviteter för att minska
eventuellt personberoende och nyrekryteringsbehov deﬁnieras.
Arbetet leds av koncernrollen HR-chef som bland annat utför
halvårsvisa uppföljningar.
Icke-invasiva synergier. Cheferna för Sdiptechs två verksamhetsområden har ett extra ansvar för att främja en företagskultur som identiﬁerar och verkställer nya affärsmöjligheter till
följd av samarbeten mellan de rörelsedrivande bolagen. Detta
främjas exempelvis genom VD-träffar för dotterbolagen två
gånger per år där synergimöjligheter diskuteras, marknadsanalyser och kontaktnät delas samt belöningar och utmärkelser
delas ut till de bolag som levererar goda resultat baserade på
samarbeten.
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Strategiskt VD-stöd. Även om en enskild verkställande direktör
är självständig och skicklig uppskattas ofta möjligheten att
stämma av vissa frågeställningar, exempelvis viktiga vägval eller
frågor gällande organisationsutveckling.
2. Rapportering och uppföljning
I en decentraliserad modell är regelbunden intern ﬁnansiell
uppföljning viktigt, vilket i dagsläget sker på kvartalsbasis. Under
det kommande året avser Sdiptech att införa denna rutin på
månadsbasis. Koncernen säkerställer även att relevanta policys
är implementerade i alla bolag, exempelvis uppförandekoder
med principer för att undvika mutor.
3. Fokus på lönsamhet
Lönsamhetsverktyg. Sdiptech har utvecklat ett analysverktyg
som hjälper varje bolag att se trender i lönsamhet, kostnader
och kapitalbindning. Detta är uppskattat då det tillför ett nytt
sätt för varje dotterföretags VD att identiﬁera relevanta åtgärder.
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Organisationsschema

Styrelse
Bolagsstyrning

Advisory Board

VD

CFO

Verksamhet och organisk tillväxt

Chef

Chef

Anpassade tekniska
installationer

Nischade produkter
och tjänster

Koncernledning

Utökad ledningsgrupp

Förvärv

HR-chef

Regelbunden affärsuppdatering. Med dotterföretagens
VDar genomförs regelbundet genomgångar av ekonomiskt
utfall, skeenden i marknaden och andra väsentliga frågeställningar för att de verkställande direktörerna ska få bästa
möjliga stöd från koncernorganisationen.
Seminarier för erfarenhetsutbyten. VD-träffar arrangeras två
gånger per år för att skapa forum för utbyte av erfarenheter,
vilket ofta är uppskattat då en VD sällan har möjlighet att
träffa kollegor med liknande frågeställningar. Träffarna bygger
också ett socialt nätverk och det blir därmed enklare att ta
kontakt med varandra för gemensamma affärsmöjligheter.
Likande träffar arrangeras för ekonomichefer som kan utväxla
frågeställningar som är relevanta för deras profession.
Koncernorganisation
Sdiptechs koncernledning består av VD och CFO, vilka har det
övergripande ansvaret för Koncernen och rapporterar till
styrelsen. Ledningen ansvarar bland annat för strategifrågor, större
investeringsbeslut, kommunikationen till marknaden, ﬁnansiering,
koncernrapportering och uppföljning. Koncernledningen har
gedigen kunskap om affärsutveckling inom ett brett spektrum
av industrier, samt erfarenhet av att framgångsrikt genomföra
förvärv och styra internationella koncerner. Sdiptech har som
regel fem till sex styrelsemöten per år. För mer information om
koncernledningen, se avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare
och revisor" ovan.

Förvärvschef

Chefsjurist

Sdiptechs utökade ledningsgrupp består av:
• Chef för anpassade tekniska installationer. Rollen innebär
ansvar för de rörelsedrivande dotterföretag som ingår i området.
Förutom att vara ordförande i bolag i de rörelsedrivande dotterföretagen innefattar rollen bland annat att fungera som stöd till
VD, fatta större investeringsbeslut, säkerställa att successionsplaner och strategiska planer ﬁnns på plats och att stimulera
nya icke-invasiva synergier. Detta utgör en ny position i Sdiptech
sedan den 1 januari 2017.
• Chef för nischade produkter och tjänster. Rollen motsvarar
rollen som chef för anpassade tekniska installationer. Detta
utgör en ny position i Sdiptech sedan den 3 april 2017.
• Förvärvschef. Rollen innebär att operativt leda förvärvsteamet
och säkerställa att processerna ständigt utvecklas och att
strukturkapital skapas för att effektivisera arbetet och skapa
bästa möjliga genomströmning av kvalitativa förvärvskandidater.
• HR-chef. Rollen innebär att vara ansvarig för att utveckla
successionsplaner, identiﬁera framtida VD-kandidater i
Koncernen som får genomgå Koncernens talangutvecklingsprogram, stödja bolag med kompetensförsörjning och
rekrytering av nyckelpersoner, arrangera sociala evenemang
som VD-träffar och den årliga Sdiptech-galan där nya bolag
presenteras och utmärkelser delas ut. Rollen innebär även att
vara tillgänglig för VDarna gällande organisations- och personalfrågor.
• Chefsjurist. Stöd till styrelse och ledning i legala frågeställningar. Rollen innebär även att vara ansvarig för att
utforma och kvalitetssäkra koncernens alla förvärvsavtal.
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HISTORIK
Sdiptech har sitt ursprung inom Serendipity-gruppen, som har en
mångårig erfarenhet av bolagsbyggande i Sverige och
internationellt. Sdiptech hette ursprunligen Serendipity Innovations
och grundades 2004. Under 2015 namnändrats bolaget till
Sdiptech för att tydliggöra inriktningen mot tekniska verksamheter.

Som stöd för den förvärvsdrivna tillväxten genomfördes
i februari 2015 en kapitalanskaffning om 175 Mkr genom
notering av Sdiptechs preferensaktie på Nasdaq First North
Premier. Syftet var att anskaffa kapital för att ytterligare växa
verksamhetsgrenen Technical Services.

Ursprunligen fungerade Sdiptech som en inkubator för bolag och
innovationer med ursprung i kunskapsintensiva miljöer. Iden byggde
på erfarenheter som Sdiptechs grundare Ashkan Pouya och Saeid
Esmaeilzadeh hade från teknikbolag som de tidigare hade varit
delaktiga i och resulterade i att ett tiotal bolag inom avancerade
material, medicinteknik, bioteknik och cleantech grundades. Denna
portfölj av bolag samlades ihop i ett dotterbolag till Sdiptech,
Serendipity Ixora AB (”Ixora”), som bildades 2011.

Under hösten 2015 inleddes renodlingen av Bolaget genom att
Venture Management-verksamheten avyttrades till Ixora, mot
en kontant köpeskilling och nyemitterade Ixora-aktier. Det var
i samband med denna transaktion som Bolaget bytte namn
fran Serendipity Innovations AB till Sdiptech AB för att särskilja
den renodlade verksamheten från övrig verksamhet inom
Serendipity-gruppen.

Samtidigt som bolagen överfördes till Ixora fortsatte Sdiptech att
inom affärsområdet ”Venture Management” utveckla nya bolag
och innovationer med mål att inom 24 månader sälja dessa till
Ixora eller andra externa parter. Parallellt med detta noterade
Sdiptech att det fanns en växande efterfragan på konsulttjänster
kring Bolagets utvecklade metoder och processer gällande
bolags- och innovationsutveckling, vilket ledde till att affärsområdet ”Corporate Services” bildades. Affärsområdet
betecknas idag som segementet ”Supportverksamhet”.
2013 bildades affärsområdet ”Technical Services”, vilket idag
utgör kärnverksamheten inom Sdiptech. Startpunkten för
Technical Services var ett förvärv inom nischen för avbrottsfri
strömförsörjning. Förvärven inom affärsomradet fortsatte
därefter och totalt har fram till dagens datum 1638 förvärv
genomförts. Affärsområdet betecknas idag som segmentet
”Kärnverksamhet”.

38
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I februari 2016 slutfördes en kapitalanskaffning om 70 Mkr genom
nyemission av stamaktier. Inriktningen mot urbana infrastrukturer
slogs fast i maj 2016 och renodlingen av verksamheten slutfördes i
juni 2016 när Ixora-aktierna som erhölls som en del av betalningen
vid avyttringen av Venture Management-verksamheten delades ut
till Bolagets stamaktieägare. Efter utdelningen av Ixora-aktierna är
Sdiptech en renodlad verksamhet med inriktning mot urbana
infrastrukturer. Syftet med renodlingen inklusive den tillhörande
utdelningen var att säkerställa möjlighet till fortsatt kapitalanskaffning.
Bolaget och dess styrelse bedömde att sådan kapitalanskaffning
skulle underlättas väsentligt av en tydligare struktur och inriktning
för verksamheten.

Förvärvet i Österrike är ej stängt och väntas slutföras före utgången av andra kvartalet 2017.
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VERKSAMHETSOMRÅDET ANPASSADE TEKNISKA INSTALLATIONER
Sdiptech täcker hela livscykeln

ANPASSADE TEKNISKA INSTALLATIONER

Nyinstallation
Ombyggnation och
modernisering

Hissar
Hissar
(Stockholm) (Globalt)

Kyla

Avbrottsfri
strömförsörjning

Avloppsrensning

Elautomation

Anpassade tekniska installationer består av åtta rörelsedrivande
dotterföretag med inriktning på skräddarsydda installationer fördelade över sex olika nischer. Fokus är på urban infrastruktur med
solid, långsiktig tillväxt drivet av starka underliggande marknadstrender. De sex nischerna utgörs av:
•
•
•
•
•
•

Hissar Stockholm – renovering och service
Hissar globalt – nya installationer
Kyla
Avbrottsfri strömförsörjning
Avloppsrening
Elautomation

Servicekontrakt

Reparation
och underhåll

OMSÄTTNINGSFÖRDELNING 2016
Fas av livscykel
Övrigt 0%
Ombyggnation och
modernisering 37%

Nyinstallation 42%

Affärsmodell och intäktsfördelning
Bolagens nischade tjänster och produkter omfattar hela livscykeln
från nyinstallation och service till renovering och moderniseringar.
Nyinstallation: Sdiptech kan agera både som huvudentreprenör
och som underleverantör med spetskompetens avseende mer
komplexa installationer.
Modernisering och ombyggnation: All utrustning och infrastruktur
har en begränsad livslängd och allt eftersom blir reparationerna så
pass kostsamma att det lönar sig att modernisera och fullständigt
bygga om installationen.

Service, reparation
och underhåll 21%

Per omsättningstyp39

Återkommande 22%

Service: Efter såväl nyinstallationer som moderniseringar kan
serviceavtal ingås så att Sdiptech ansvarar för installationen
gentemot kunden, exempelvis med jourtjänster. Serviceerbjudandet
kännetecknas av långa avtal med kontinuerliga och återkommande
intäkter.
Reparation och underhåll: Som en del av serviceåtaganden
genomför Sdiptech reparationer och underhållsuppdrag. Arbetet
och därmed intäkterna stiger med åldern på utrustningen. Till serviceavtalen tillkommer ofta intäkter från reparation och underhåll. Väl
utfört arbete ger möjlighet att stärka kundrelationen och därmed
öka möjligheten att få ansvar för en modernisering den dag
installationen är alltför omodern eller sliten.
Renoveringsmarknaden (service, reparationer, underhåll samt
ombyggnationer och moderniseringar) präglas av låg cyklicitet
och stod 2016 för cirka 58 procent av verksamhetsområdets
nettoomsättning. Nyinstallationer stod samtidigt för cirka
42 procent. Under 2016 motsvarade cirka 78 procent av
nettoomsättningen intäkter av engångskaraktär och cirka 22
procent återkommande intäkterna kopplade till löpande avtal.39

Engångsköp 78%

39

Avser de enskilda dotterföretagens, som idag ingår i Koncernen,
fakturering för 2016.
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INFORMATION PER NISCH

Översikt

Hissar (Stockholm) –
Renovering och service

Hissar (globalt) – Nyinstallation

Kyllösningar

Leverantör vid ombyggnad, service och
reparationer av specialanpassade hissar

Fullserviceleverantör vid nyinstallation
av hissar. Anlitad som underleverantör

Leverantör av skräddarsydda kyllösningar
för kunder med höga krav på temperatur-

i beﬁntliga byggnader.

med global täckning. Expertis i komplexa
projekt avseende höga byggnader och

reglering, t.ex. dagligvaruhandeln och
läkemedelsindustrin.

högteknologiska specialanpassade hissar.
Första förvärv

2013

2015

2016

• Växande bestånd av gamla hissar i

• Väl positionerad för att möta det

• Starkt varumärke efter 20 år på

inom nisch
Styrkor

växande underskottet av hisstekniker
på global basis.

byggnader.

• Skräddarsydda lösningar som kräver
djup kunskap och verktyg för att
uppfylla varierande behov.

marknaden.

• Långa kundrelationer i
• Välansedda bland stora hissföretag

dagligvaruhandeln.

och uppfyller de högsta tekniska och
säkerhetsstandarderna.

• Full livscykelstäckning etablerar
långsiktiga relationer med hög grad av
återkommande kunder.

• Väl utvecklad rekryteringsstruktur;
intern skolning för att utbilda nya
tekniker och rekryteringsbaser
strategiskt placerade i en region med
lång tradition inom hissbranschen.

Kundexempel

• Byggföretag
• Fastighetsutvecklare
• Bostadsrättsföreningar

• Stora globala hissföretag

• Stora detaljhandelskedjor
• Läkemedelshantering

Antal anställda
31 december
2016

138

259

8

Omsättning
2016 (Mkr)

28840

107

1541

EBITA 2016
(Mkr)

2042

14

141

Verksamma

• S:t Eriks Hiss AB43
• KM Hiss & Portservice AB43
• HissPartner i Stockholm AB43
• Stockholms Hiss- & Elteknik AB
• ManKan Hiss AB

• Metus d.o.o.

• Frigotech AB

bolag

40

Varav 4,9 Mkr avser HissPartner i Stockholm AB, se avsnittet "Proformaredovisning".
Baserat på bolagets interna rapport som inte varit föremål för revision, se avsnitt "Proformaredovisning".

41

42

Varav 0,3 Mkr avser HissPartner i Stockholm AB, se avsnittet "Proformaredovisning".

43

50

S:t Eriks Hiss AB, KM Hiss & Portservice AB och HissPartner i Stockholm AB räknas som ett rörelsedrivande företag då de har samma verkställande direktör.
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INFORMATION PER NISCH

Översikt

Första förvärv

Avbrottsfri strömförsörjning

Avloppsrening

Elautomatik

Leverantör av installation och service av
avbrottsfri strömförsörjning

Utvecklar, installerar och underhåller
avloppssystem och minireningsverk för
nyligen urbaniserade områden

Producerar avancerade produkter och

2013

2017

2016

• I princip icke-cyklisk då funktionen är

• Etablerad service-organisation.

• Ensam om att ha en större

lösningar för elautomation, såsom
ställverk, elcentraler och styrskåp

inom nisch
Styrkor

att säkerställa strömförsörjning dygnet
runt i moderna välfungerande städer.

produktionsanläggning på Sdiptechs
viktigaste marknad Storstockholm.

• Goda relationer för att vidareutveckla
produkter.

• Bred kundbas och låg andel av

• Skräddarsydda produkter som

kundernas utgifter.

möjliggör höga marginaler.

• Cirka 400 kunder med en genom-

• Bred kundbas bestående av cirka

snittlig omsättning på 58 Tkr 2016.

200 kunder per år.

Kundexempel

• Eldistributörer
• Vattenverk
• Datacenter
• Akutsjukhus
• Flygplatser
• Hotell

• Kommuner

• Byggföretag
• Installationsföretag

Antal anställda

14

17

21

Omsättning
2016 (Mkr)

24

- 44

39

EBITA 2016
(Mkr)

5

- 44

5

Verksamma
bolag

• EuroTech Sire System AB

• Topas Vatten AB
• Topas Vatten Service AB

• CentralByggarna i Åkersberga AB

31 december
2016

44

Förvärvet genomfördes under det första kvartalet 2017 och omfattas inte av den historiska ﬁnansiella informationen eller proformaredovisningen.
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VERKSAMHETSOMRÅDE NISCHADE PRODUKTER OCH TJÄNSTER
OMSÄTTNINGSFÖRDELNING 2016

NISCHADE PRODUKTER OCH TJÄNSTER

Fas av livscykel

Monitorering
Gasav elkvalitet evakuering

Vatten- och
fjärrvärmemätning

Vibrationsmonitorering

Stomkoplettering

Övrigt 24%
Nyinstallation 57%

Verksamhetsområdet nischade produkter och tjänster består
av sju rörelsedrivande dotterföretag varav fem med inriktning
mot urban infrastruktur. Övriga två bolag i verksamhetsområdet
förvärvades innan strategin mot urban infrastruktur slogs fast.
Bägge dessa bolag är emellertid lönsamma bolag i djupa nischer
och uppfyller i övrigt Sdiptechs kriterier på bolag. De fem
nischerna utgörs av:
•
•
•
•
•

Monitorering av elkvalitet
Gasevakuering
Vatten- och fjärrvärmemätning
Vibrationsmonitorering
Stomkomplettering

Ombyggnation och
modernisering 13%

Service, reparation
och underhåll 6%

Per omsättningstyp45
Återkommande 20%

Intäktsfördelning
Renoveringsmarknaden (service, reparationer, underhåll samt
ombyggnationer och moderniseringar) som präglas av låg cyklicitet
stod 2016 för cirka 19 procent av verksamhetsområdets nettoomsättning och nyinstallationer för cirka 59 procent. Under 2016
utgjordes cirka 80 procent av nettoomsättningen av intäkter
av engångskaraktär och cirka 20 procent av återkommande
intäkterna kopplade till löpande avtal.45

45

52

Avser de enskilda dotterföretagens, som idag ingår i Koncernen, fakturering för 2016.
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Engångsköp 80%

INFORMATION PER NISCH

Översikt

Monitorering av elkvalitet

Stomkomplettering

Vibrationsmonitorering

Tjänster för mätning av elkvalitet och
integrerade lösningar för smarta elnät.

Leverantör inom lättbyggnadsteknik

Vibrationsövervakning och kontroll av

och erbjuder komplett installation av
stomkomplettering vid renovering och

omgivande miljö vid sprängning- och
pålningsarbeten.

Produkterna täcker allt från traditionella
bärbara PQ (power quality) analysatorer till fullt

nybyggnation.

integrerade och automatiserade lösningar av
elkvalitetsprodukter och system för kontinuerlig
övervakning av energiförsörjningen. Varje förändring i nätet registreras och lagras i databas.
Första förvärv

2016

2016

2016

• Återkommande abonnemangsbetalningar för

• Projekt, främst fast pris.

• Engångsintäkter från projekt

inom nisch
Intäktsmodell

mjukvara (SW) samt för mätarhyra (HW).

(huvudsakligen fast pris).

• Stegvisa betalningar för mätarhyra (HW).

• Återkommande avrop under
ramavtal.

• SW ger ett högt värde till kunden och utbyte
av SW skulle innebära utbyte av en stor mängd
HW-bitar i kundens elnät.
Styrkor

• Egen forskning och utveckling, patent, i

• Flexibel kostnadsstruktur och effektiv

teknisk framkant.

• Låg personalintensitet tack vare

leveranskedja skapar bra marginaler.

• PQ-system som ger centraliserad

• En partner för allt avseende stom-

kontroll för kunder (nätsensorer,

komplettering och lättvikts-

kommunikation/datakomprimering, analys
av stora datamängder och en molnbaserad
programvara för slutanvändaren).

konstruktion.

• Hög grad av återkommande kunder.

• Specialist på gipsinteriörer möjliggör
en snabbare installation och mer
kostnads-effektiv leverans än större

• Månadsprenumerationstjänst ger en växande
bas av återkommande intäkter.

konkurrenter.

• Stora byggföretag i Stockholm
• Fastighetsutvecklare

• Byggföretag
• Haninge kommun

17

66

3

Omsättning
2016 (Mkr)

2746

17946

1646

EBITA 2016
(Mkr)

1146

3746

1346

Verksamma
bolag

Unipower AB

Castella Entreprenad AB

Hansa Vibrations &
Omgivningskontroll AB

Kundexempel

• Energiproducenter och distributörer
• Processindustri (pappersmassa och metall)
• Export: Australien, Asien, Europa,

effektiva processer och fasta mätare
skapar hög lönsamhet.

Latinamerika
Antal anställda
31 december
2016

46

Baserat på respektive bolags interna rapporter, som inte varit föremål för revision. Se avsnitt "Proformaredovisning".

Sdiptech AB (publ) | Inbjudan till teckning av stamaktier av serie B 2017

53

INFORMATION PER NISCH

Översikt

Gasevakuering

Vatten- och fjärrvärmemätning

Utvecklar specialiserade ventilationssystem för sjukhus
för evakuering av ohälsosamma gaser som härrör från
t.ex. anestesi och laserkirurgi.

Provning och revision av fjärrvärmemätare och
kallvattenmätare. Hanterar hela livscykeln och rotation av
mätare för vatten och fjärrvärme för offentliga och privata
vattengaller. Inkluderar insamling, renovering, kalibrering
och återinstallation av mätare.

Första förvärv inom nisch

2015

2016

Intäktsmodell

• Återkommande intäkter från servicekontrakt och

• Återkommande intäkter från ﬂerårsavtal.

förbrukningsprodukter/ﬁlter/reservdelar.

• Engångsintäkter från produktmontering av
ventilationssystem.
Styrkor

• Egen forskning och utveckling och en patenterad

• Fleråriga avtal med kommuner och stora vatten &

dubbelmask som används under förlossning.

• Särskilt höga inträdesbarriärer på grund av en mycket
komplex teknisk nisch och en marknadsstorlek som
är oattraktiv för konkurrenter. Tydligt exempel på
Sdiptechs förvärvsstrategi.

elleverantörer.

• Storskalig och ackrediterad test- och certiﬁeringsanläggning i Sverige med ett starkt kunderbjudande.

• Särskilt höga inträdesbarriärer på grund av att det
krävs signiﬁkanta investeringar för att konkurrera.

Kundexempel

• Sjukhus
• Veterinärer
• Tandläkare

• Kommuner
• Eldistributörer

Antal anställda
31 december 2016

8

49

Omsättning
2016 (Mkr)

27

6247

EBITA 2016 (Mkr)

10

947

Verksamma bolag

Medicvent AB

Hydrostandard Mätteknik Nordic AB

47

54

Baserat på respektive bolags interna rapporter, som inte varit föremål för revision. Se avsnitt "Proformaredovisning".

Sdiptech AB (publ) | Inbjudan till teckning av stamaktier av serie B 2017

INFORMATION PER NISCH
Övrigt – Thors Trading

Övrigt – Cliff Models

Översikt

Hållbara metallprodukter såsom högkvalitativa
travhästskor och dubbdäck till rallybilar.

Specialanpassade prototyper för bilindustri, apparater
och medicinsk utrustning.

Första förvärv inom nisch

2015

2016

Intäktsmodell

• Engångsintäkter genom styckvisa betalningar för

• Engångsintäkter från projekt, främst till fast pris.

färdigproducerade produkter.

• Hög andel återkommande kunder på grund av unikt
• Hög andel återkommande kunder på grund av ett

erbjudandet.

högspecialiserat utbud av produkter.
Styrkor

• Egen forskning och utveckling, djupt specialiserade

• Erbjuder viktiga produkter till en låg marginalkostnad

lösningar för kolstål och maskiner som är svåra att
kopiera.

för kunder.

• Tydlig specialisering inom prototyptillverkning till högsta
• Fungerar i små nischmarknader med låg konkurrens.
• Bred kundbas ger lågt kundberoende och stadig

standard som efterfrågas av krävande kunder.

• Specialmaskiner för fräsning och 3D-utskrifter ger höga

intäkter.
Kundexempel

• Travåterförsäljare, hovslagare och stora

inträdesbarriärer.

• Större och nischade företag för bilar, lastbilar och

däcktillverkare

järnväg

• Export till t.ex. Finland, Frankrike och Italien

• Företag för medicinsk utrustning

Antal anställda
31 december 2016

13

32

Omsättning
2016 (Mkr)

25

7348

EBITA 2016 (Mkr)

9

948

Verksamma bolag

Thors Trading AB

Cliff Models AB

48

Baserat på respektive bolags interna rapporter, som inte varit föremål för revision. Se avsnitt "Proformaredovisning".
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PROFORMAREDOVISNING
SYFTET MED PROFORMAREDOVISNINGEN

•
•
•
•
•
•

Proformaredovisningen har upprättats i syfte att presentera en
översiktlig illustration avseende hur genomförda förvärv under
2016 skulle ha kunnat påverka koncernresultaträkningen om de
förvärvade bolagen ägts under hela räkenskapsåret 1 januari 2016
– 31 december 2016. Proformaredovisningen är inte avsedd att
visa periodens faktiska resultat om förvärven inträffat den 1
januari 2016 och visar inte heller en prognos om framtida resultat.
Proforma är endast tänkt att beskriva en hypotetisk situation och
har framtagits i illustrativt syfte och tjänar således inte till att
beskriva Bolagets faktiska ﬁnansiella ställning eller resultat.

Sdiptech tillämpar International Financial Reporting Standards
("IFRS") så som de antagits av EU, medan förvärvade bolags interna
rapporter är upprättade enligt Bokföringsnämndens normgivning.
Proformaredovisningen är upprättad i enlighet med Sdiptechs redovisningsprinciper såsom de beskrivs i årsredovisning 2016. Sdiptech
har gjort en analys av huruvida det föreligger någon väsentlig
skillnad mellan de redovisningsprinciper som Sdiptech tillämpar
enligt IFRS och de respektive förvärvat bolag tillämpat. Bedömningen
är att de förvärvade bolagens redovisning överensstämmer med
IFRS förutom avseende redovisning av vissa leasingkontrakt.

GRUNDEN FÖR PROFORMAREDOVISNINGEN
Proformaredovisningen har upprättats med utgångspunkt i
Sdiptechs koncernresultaträkning för 2016 och resultaträkningar
för de förvärvade bolagen baserat på respektive bolags interna
rapporter för perioden 1 januari 2016 till respektive förvärvs
tillträdesdag. Förvärvade bolag under 2016 och tillträdesdag är:
• Castella Entreprenad, 1 april 2016
• Hydrostandard Mätteknik Nordic AB, 4 april 2016

Hydrostandard
Castella
Mätteknik
Entreprenad
Nordic AB
Sdiptech
1 jan1 jan49
50
2016
tillträde
tillträde50

Mkr

Sprof Techbrain AB, 27 april 2016
Cliff Models AB, 1 juli 2016
HissPartner i Stockholm AB, 7 juli 2016
Frigotech AB, 2 september 2016
Hansa Vibrations & Omgivningskontroll AB, 7 november 2016
Unipower AB, 8 december 2016

Samtliga proformajusteringar förväntas ha en bestående effekt,
förutom justering för förvärvsrelaterade utgifter.

Sprof
Techbrain Cliff Models
AB
AB
1 jan1 jan50
tillträde50
tillträde

HissPartner
i Stockholm
AB
1 jantillträde50

Frigotech
AB
1 jantillträde50

Hansa
Vibrations &
Omgivningskontroll AB Unipower AB
1 jan–
1 jantillträde50
tillträde50

IFRS

Proforma

justeringar
1 jan–
tillträde51

justeringar
1 jan–
tillträde53

Pro forma
2016

911,1

Kvarvarande verksamheter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Totala intäkter

775,4

25,8

17,2

0,9

40,2

2,5

9,4

13,3

26,3

–

–

13,4

–

–0,0

–

0,1

0,0

0,1

–

–

–

–

13,6

788,9

25,8

17,2

0,9

40,3

2,5

9,4

13,3

26,3

–

–

924,7

–321,6

–17,6

–5,3

–

–6,9

–1,3

–3,9

–0,6

–3,4

–

–

–360,5

–79,6

–1,0

–2,8

–0,2

–15,7

–0,4

–1,5

–0,5

–3,3

0,9

–

–103,9

–268,3

–6,4

–5,5

–0,8

–9,8

–1,0

–3,3

–1,4

–8,9

–

–

–305,3

–8,6

–0,1

–0,3

–0,0

–0,3

–

–0,0

–

–0,1

–0,8

–

–10,2

110,8

0,7

3,4

–0,0

7,7

–0,2

0,7

10,9

10,7

0,1

–

144,8

Rörelsens kostnader
Direkta kostnader
Övriga exterma kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriell
Rörelseresultat
Resultat från ﬁnansiella investeringar
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

2,5

0,0

0,0

–

0,0

0,0

0,0

–

–

–

–

2,5

–9,9

–0,0

–0,0

–0,0

–0,1

–0,0

–0,0

–

–0,0

–0,1

–3,3

–13,4

Resultat efter ﬁnansiella kostnader

103,5

0,7

3,3

–0,0

7,7

–0,2

0,7

10,9

10,7

–0,0

–3,3

133,9

Skatt på årets resultat

–24,1

–0,2

–0,7

–

–1,7

–

–0,2

–2,4

–2,3

–

0,7

–30,8

79,4

0,6

2,6

–0,0

6,0

–0,2

0,6

8,5

8,3

–0,0

–2,6

103,1

107,6

Årets resultat från kvarvarande
verksamheter
Avvecklade verksamheter:
Årets resultat från avvecklade
verksamheter

4,5

–

–

–

–

–

–

–

–

83,9

0,6

2,6

–0,0

6,0

–0,2

0,6

8,5

8,3

–0,0

–2,6

Innehavare av andelar i moderbolag

73,9

0,6

2,6

–0,0

6,0

–0,2

0,6

8,5

8,3

–0,0

–2,6

97,6

Innehav utan bestämmande inﬂytande

10,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

10,0

Årets resultat

4,5

Resultat hänförligt till:

49

Hämtat från Koncernens reviderade årsredovisning.
Baserat på respektive förvärvat bolags interna rapporter, som inte varit föremål för revision.
51
Proformajustering avseende ﬁnansiell leasing som i förvärvade bolag redovisats som operationell leasing.
52
Proformajustering avseende räntekostnader som hade belastat Koncernen om förvärv skett per den 1 januari 2016. Räntekostnaden är beräknad baserad
på nuvarande räntevillkor samt antagande att inga amorteringar under den tillkommande perioden. Skatt har beräknats med 22%.
50

56
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REVISORNS RAPPORT AVSEENDE PROFORMAREDOVISNING
Till styrelsen i Sdiptech AB (publ), org.nr 556672-4893.
Vi har utfört en revision av den proformaredovisning som framgår
på s. 56 i Sdiptech AB:s (publ) prospekt daterat den 2 maj 2017.
Proformaredovisningen har upprättats endast i syfte att informera
om hur genomförda förvärv under 2016 skulle ha kunnat påverka
koncernresultaträkningen för Sdiptech AB (publ) om de förvärvade
bolagen ägts under hela räkenskapsåret 1 januari – 31 december
2016.

STYRELSENS ANSVAR
Det är styrelsens ansvar att upprätta en proformaredovisning i
enlighet med kraven i prospektförordningen 809/2004/EG.

REVISORNS ANSVAR
Det är vårt ansvar att lämna ett uttalande enligt bilaga II p. 7 i
prospektförordningen 809/2004/EG. Vi har ingen skyldighet
att lämna något annat uttalande om proformaredovisningen
eller någon av dess beståndsdelar. Vi tar inte något ansvar för
sådan ﬁnansiell information som använts i sammanställningen
av proformaredovisningen utöver det ansvar som vi har för de
revisorsrapporter avseende historisk ﬁnansiell information som
vi lämnat tidigare.

UTFÖRT ARBETE
Vi har utfört vårt arbete i enlighet med FARs rekommendation
RevR 5 Granskning av ﬁnansiell information i prospekt. Det
innebär att vi följer FARs etiska regler och har planerat och
genomfört revisionen för att med rimlig säkerhet försäkra oss
om att de ﬁnansiella rapporterna inte innehåller några väsentliga
felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International
Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system
för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer
och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder
för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra
författningar.
Vi är oberoende i förhållande till Sdiptech AB (publ) enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

Vi har planerat och utfört vårt arbete för att få den information
och de förklaringar vi bedömt nödvändiga för att med rimlig
säkerhet försäkra oss om att proformaredovisningen har
sammanställts enligt de grunder som anges på s. 56 och att
dessa grunder överensstämmer med de redovisningsprinciper
som tillämpas av bolaget.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Denna rapport har endast till syfte att användas i samband med
erbjudandet i Sverige och upptagande till handel av aktier på
Nasdaq First North Premier samt andra motsvarande marknader
inom Europeiska Unionen eller Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, på sätt som anges i prospektet godkänt av den svenska
Finansinspektionen. Vi har inte utfört vårt arbete i enlighet med
några standarder eller praxis för revision eller bestyrkande allmänt
accepterade i USA och det ska följaktligen inte betraktas som om
vårt arbete har utförts i enlighet med någon av dessa standarder
eller praxis. Med anledning av detta är vår rapport inte tillämplig i
andra jurisdiktioner än vad som anges ovan och ska inte användas
eller förlitas på av någon annan än i samband med det erbjudande
som beskrivs ovan. Vi accepterar inget ansvar för och förnekar
allt ansvar till någon part med avseende på all användning av, eller
förlitande på, denna rapport i samband med någon typ av transaktion, inklusive försäljning av värdepapper, i annat hänseende än
erbjudandet till allmänheten i Sverige, EU eller EES att teckna aktier
och upptagande till handel av dessa aktier på Nasdaq First North
Premier samt andra motsvarande marknader inom Europeiska
Unionen eller Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, på sätt
som anges i prospektet godkänt av den svenska Finansinspektionen.

UTTALANDE
Enligt vår bedömning har proformaredovisningen sammanställts
på ett korrekt sätt enligt de grunder som anges på s. 56 och
dessa grunder överensstämmer med de redovisningsprinciper
som tillämpas av bolaget.
Stockholm den 2 maj 2017
Duane Swanson
Auktoriserad revisor

Vårt arbete, vilket inte innefattade en oberoende granskning av
underliggande ﬁnansiell information, har huvudsakligen bestått
i att jämföra den icke justerade ﬁnansiella informationen med
källdokumentation, bedöma underlag till proformajusteringarna
och diskutera proformaredovisningen med företagsledningen.
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UTVALD FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG
Den historiska ﬁnansiella informationen som redovisas nedan har
hämtats från Bolagets årsredovisningar för räkenskapsåren 2016,
2015 samt 2014 samt delårsrapport från perioden 1 januari 2017
- 31 mars 2017. Årsredovisningarna för 2016, 2015 och 2014, vilka

har upprättas enligt International Financial Reporting Standard
(”IFRS”), har reviderats av Bolagets revisor. Delårsrapporterna
för perioderna 1 januari 2016 - 31 mars 2016 respektive 1 januari
2017 - 31 mars 2017 har inte översiktligt granskats eller reviderats
av Bolagets revisor.

Koncernens resultaträkning i sammandrag
jan-mar
2017

jan-mar
2016

2016

2015

2014

237,2

113,3

775,4

412,4

135,5

1,8
–101,5

1,1
–42,1

13,4
–321,6

2,0
–178,9

6,9
–55,9

Övriga externa kostnader

–24,7

–13,9

–79,6

–47,2

–18,3

Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immatriella anläggninstillgångar
Rörelseresultat

–82,2
–2,9
27,7

–51,1
–1,0
6,2

–268,3
–8,6
110,8

–151,9
–2,7
33,7

–48,7
–1,1
18,4

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter ﬁnansiella poster
Skatt på årets resultat
Årets resultat från kvarvarande verksamheter

0,9
–2,9
25,7
–5,6
20,1

1,1
–1,2
6,1
–3,8
2,3

2,5
–9,9
103,5
–24,1
79,4

0,3
–6,4
27,6
–12,2
15,4

0,1
–1,2
17,3
–3,9
13,4

Avvecklade verksamheter
Årets resultat från avvecklade verksamheter
Årets resultat

–
20,1

4,3
6,5

4,5
83,9

189,7
205,2

21,0
34,4

Resultat hänförligt till:
Innehav av andelar i moderbolag
Innehav utan bestämmande inﬂytande

18,9
1,2

7,6
–1,1

73,9
10,0

199,0
6,2

30,4
4,0

jan-mar
2017
20,1

jan-mar
2016
6,5

2016
83,9

2015
205,5

2014
34,4

0,0
20,1

0,1
6,6

0,2
84,1

0,3
205,5

0,0
34,4

18,9

7,7

74,1

199,3

30,4

1,2

–1,1

10,0

6,2

4

18,9
–

3,4
4,3

79,6
4,5

15,7
189,7

13,4
21,0

Mkr
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Direkta kostnader

Koncernens rapport över totalresultat
Mkr
Årets resultat
Övrigt totalresultat för året
Förändringar i ackumulerade omräkningsdifferenser
Totaltresultat för året
Hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inﬂytande
Summa totalresultat har uppkommit från
–Kvarvarande verksamheter
–Avvecklade verksamheter
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Koncernens balansräkning i sammandrag
31 mars
2017

31 mars
2016

2016

2015

2014

Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

899,7
288,1

313,3
213,0

858,4
285,3

328,9
214,0

168,7
62,8

Likvida medel

114,5

147,6

125,6

89,0

39,5

–
1 302,3

171,0
844,9

–
1 269,3

166,8
798,6

–
271,0

443,0
34,3

543,0
22,1

427,6
33,1

470,9
25,9

118,5
18,8

501,2
9,3
170,7
143,8
1 302,3

129,6
13,4
61,2
75,6
844,9

485,8
7,1
151,8
163,8
1 269,3

168,6
4,5
39,6
89,3
798,6

65,7
–
16,7
51,3
271,0

jan-mar
2017

jan-mar
2016

2016

2015

2014

Kassaﬂöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital
Kassaﬂöde från förändringar i rörelsekapital
Kassaﬂöde från den löpande verksamheten
Kassaﬂöde från investeringsverksamheter
Kassaﬂöde från ﬁnansieringsverksamheter
Årets kassaﬂöde

11,2
–12,3
–1,1
–22,1
12,0
–11,2

–1,0
–12,2
–13,2
17,3
54,6
58,7

83,3
–21,7
61,6
–301,3
276,1
36,4

14,1
–45,7
–31,6
–162,9
243,1
48,6

8,9
–5,6
3,3
–35,9
43,5
10,9

Likvida medel vid årets början
Kursdifferenser i likvida medel
Likvida medel vid årets slut

125,6
0,1
114,5

89,0
–0,1
147,6

89,0
0,2
125,6

39,5
0,9
89,0

28,6
–
39,5

Mkr

TIllgångar i avyttringsgrupp
Summa tillgångar
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inﬂytande
Långfrististiga räntebärande skulder
Övriga långfristiga skulder
Kortfristiga räntebärande skulder
Övriga kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

Koncernens rapport över kassaﬂöden
Mkr
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SEGMENTSINFORMATION
Koncernens verksamhet följs upp och utvärderas per områdena
Kärnverksamhet respektive Supportverksamhet. Kärnverksamheten
består av koncernens förvärvade bolag med inriktning mot urban
infrastruktur och utgör huvuddelen av Koncernens verksamhet.
Supportverksamheten erbjuder administrativa tjänster som stöd för
bolagsutveckling så som rekrytering, kommunikation, bokföring och
juridiska tjänster, vilka erbjuds både interna och externa kunder.
Utöver dessa tillkommer Koncernens gruppgemensamma
funktioner och elimineringar samt Avvecklade verksamheter.
Gruppgemensamma funktioner utgörs av Koncernens moder-

Mkr

bolag och dess anställda, inklusive de ledande befattningshavarna.
Avvecklade verksamheter utgörs av resultat som uppstått i den
numera avyttrade verksamheten Venture Management.
Informationen i prospektet för åren 2015 och 2014 är tagna från
ÅR 2015. I resultaträkningen i ÅR 2015 har samtliga intäkter och
kostnader relaterade till avvecklad verksamhet samlats på raden
Årets resultat från avvecklade verksamheter. I segmentnoten sker
speciﬁceringen istället av motsvarande belopp per rad i en egen
kolumn.

KärnSupportverksamhet verksamhet

Gruppgemensamma
Summa
funktioner/ kvarvarande
Avvecklade
elimineringar verksamheter verksamheter

Summa

2017-01-01–2017-03-31
Nettoomsättning
Övriga intäkter
Värdeförändringar aktier

241,0
2,1

8,3
0,0

–12,1
–0,3

237,2
1,8

-

237,2
1,8

243,1
–75,0
–132,6
–2,8
32,7
–3,2
29,5

8,3
–5,4
–2,6
0,0
0,3
0,0
0,3

–12,4
–1,8
9,0
–0,1
–5,3
1,2
–4,1

239,0
–82,2
–126,2
–2,9
27,7
–2,0
25,7

-

239,0
-82,2
-126,2
-2,9
27,7
-2,0
25,7

2016-01-01–2016-03-31
Nettoomsättning
Övriga intäkter
Värdeförändringar aktier

113,0
0,6

4,4
0,1

–4,1
0,4

113,3
1,1

-

113,3
1,1

113,6

4,5

–3,7

114,4

-

114,4

Personalkostnader
Övriga externa konstnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat före skatt

–44,9
–57,8
–1,0
9,9
–2,0
7,9

–4,8
–1,3
0,0
–1,6
0,0
–1,6

–1,4
3,1
0,0
–2,0
1,9
–0,1

–51,1
–56,0
–1,0
6,2
–0,1
6,1

4,3
4,3

-51,1
-56,0
-1,0
6,3
4,2
10,5

776,9
3,7
780,6

48,4
0,4
48,8

–49,8
9,4
–40,5

775,4
13,4
788,9

–
–
–

775,4
13,4
788,9

–240,7
–421,1
–8,4
110,3
–3,7
106,5

–21,0
–7,6
0,0
20,1
–0,1
20,1

–6,5
27,6
–0,1
–19,6
–3,6
–23,1

–268,3
–401,2
–8,6
110,8
–7,4
103,5

–
–
–
–
4,5
4,5

–268,3
–401,2
–8,6
110,8
–2,9
108,0

Personalkostnader
Övriga externa konstnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat före skatt

2016-01-01–2016-12-31
Nettoomsättning
Övriga intäkter
Personalkostnader
Övriga externa konstnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat före skatt
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Mkr

KärnSupportverksamhet verksamhet

Gruppgemensamma
Summa
funktioner/ kvarvarande
Avvecklade
elimineringar verksamheter verksamheter

Summa

2015-01-01–2015-12-31
Nettoomsättning
Övriga intäkter
Värdeförändringar aktier

401,5
1,4

26,3
0,4

–15,4
0,2

412,4
2,0

–
–

412,4
2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

33,8

33,8

Personalkostnader

402,8
–131,4

26,7
–16,0

–15,1
–4,5

414,4
–151,9

33,8
–3,3

448,2
–155,2

Övriga externa konstnader

–219,7

–5,2

–1,2

–226,1

–6,2

–232,3

–2,6
49,2
–3,8
45,4

0,0
5,4
0,0
5,4

–0,1
–21,0
–2,2
–23,1

–2,7
33,7
–6,0
27,7

–
24,3
165,4
189,7

–2,7
58,0
159,4
217,4

117,9
0,3
0,0
118,2
–31,0
–65,4
–1,0
20,8

17,9
0,1
0,0
18,0
–11,1
–3,2
0,0
3,7

–0,2
0,0
0,0
–0,2
–6,6
–5,5
–0,1
–12,4

135,6
0,4
0,0
136,0
–48,7
–74,1
–1,1
12,1

–
6,6
22,1
28,7
–3,1
–4,3
–0,0
21,3

135,6
7,0
22,1
164,7
–51,8
–78,4
–1,1
33,4

Avskrivningar
Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat före skatt
2014-01-01–2014-12-31
Nettoomsättning
Övriga intäkter
Värdeförändringar aktier
Personalkostnader
Övriga externa konstnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Finansnetto

–1,1

6,4

0,0

5,3

–0,3

5,0

Resultat före skatt

19,7

10,1

–12,4

17,4

21,0

38,4

De resultat som redovisas inom segmentet Supportverksamhet
uppstår till allra största del genom transaktioner med andra bolag
inom Koncernen. Eliminering av dessa interna poster återﬁnns
inom Gruppgemensamma funktioner/elimineringar. I det fall interna
intäkter och kostnader exkluderas från Supportverksamheten hade
segmentets resultat för 2016 istället varit 1,9 Mkr (rörelseresultat),
1,9Mkr (EBITA), respektive 1,9Mkr (EBITDA).
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KONCERNENS NYCKELTAL
Nyckeltal deﬁnierade enligt IFRS
Nedanstående beräkningar av nyckeltal som beräknas enligt IFRS
har reviderats av Bolagets revisor för räkenskapsåren 2016, 2015
och 2014. Beräkningarna för nyckeltalen för perioden 1 januari
2017 - 31 mars 2017 har inte reviderats eller översiktligt granskats
av Bolagets revisor.
jan-mar
2017
237,2

Mkr om inget annat anges
Nettoomsättning
Resultat per stamaktie före utspädning
Resultat per stamaktie efter utspädning

Alternativa nyckeltal som inte är deﬁnierade enligt IFRS
De ﬁnansiella mått som anges i Prospektet som inte deﬁnieras
enligt IFRS är inte erkända mått på ﬁnansiell prestation enligt
IFRS, utan mått som ledningen använder för att övervaka den
underliggande prestationen för verksamheten och rörelsen.
Investerare bör betrakta alternativa nyckeltal som ett komplement
snarare än en ersättning för ﬁnansiell information enligt IFRS.
De ﬁnansiella mått som inte deﬁnieras enligt IFRS anger inte
nödvändigtvis huruvida kassaﬂödet kommer att vara tillräckligt
eller tillgängligt för att motsvara likviditetsbehovet och det är
möjligt att de inte ger någon indikation om Bolagets historiska
rörelseresultat. Dessa mått är inte heller avsedda att indikera
Bolagets framtida resultat.

jan-mar
2016
113,3

0,72

0,20

0,72

0,20

2016
775,4

2015
412,4

2014
135,5

2,82
2,82

9,12
9,12

1,50
1,50

Bolaget ger uppgifter om dessa mått som inte deﬁnieras enligt
IFRS i Prospektet eftersom de anser att dessa är viktiga ytterligare
mått på Bolagets prestation och anser att de i stor utsträckning
används av investerare som jämför prestation mellan olika företag.
Eftersom alla företag inte beräknar dessa eller andra ﬁnansiella
mått som inte deﬁnieras enligt IFRS på samma sätt är det möjligt
att det sätt som Sdiptech valt att använda de ﬁnansiella måtten
på inte kan jämföras med begrepp som deﬁnieras på liknande sätt
och som används av andra företag.

Resultatmått
Mkr om inget annat anges
Organisk tillväxt i nettoomsättning53
EBITA-marginal
EBITA tillväxt
EBITA
Justerad EBITA54
Organisk EBITA-tillväxt
EBITDA
Justerad EBITDA54
Resultat per preferensaktie
Justerad vinst per stamaktie

jan-mar
2017

jan-mar
2016

18,0%
11,7%
341%
27,8

–15,9%
5,5%
47%
6,3

2016
5,0%
14,3%
229%
110,9

2015
0,3%
8,2%
83%
33,7

2014
n/a
13,6%
n/a
18,4

27,8

6,3

55%
30,6

–74%
7,2

101,9
39,0%
119,4

33,7
neg
36,4

12,6
n/a
19,5

30,6
15,82
0,72

7,2
3,57
0,20

110,4
63,32
2,82

36,4
19,24
9,12

13,6
n/a
1,50

31 mars
2017

31 mars
2016

14,4%

7,3%

2016
13,6%

2015
8,7%

2014
14,1%

jan-mar
2017

jan-mar
2016

3,06

1,39

2016
2,60

2015
0,45

2014
0,22

52%
37%

23%
67%

34%
36%

21%
62%

15%
51%

Avkastningsmått
Mkr om inget annat anges
Avkastning på sysselsatt kapital

Kapitalstruktur
Mkr om inget annat anges
Räntebärande nettoskuld / EBITDA
Skuldsättningsgrad
Soliditet
53

Den underliggande organiska tillväxten i de sexton förvärvade dotterbolagen uppgick till 13,0% för åren 2011-2016. Detta är den genomsnittliga årliga
tillväxttakten för de sexton bolagen, då deras årsredovisningar för respektive år adderats. I de fall då bolagen historiskt sett använt sig av ett brutet
räkenskapsår så har omsättningen fördelats pro rata baserat på det antal månader som infallit i respektive kalenderår.
54
För justeringar se tabell på sid 67.
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Kassaﬂödesmått
jan-mar
2017

jan-mar
2016

Justerat operativt kassaﬂöde55

13,6
13,6

–7,7
–7,7

Kassaﬂödesgenerering

44%

Justerad kassaﬂödesgenerering55

44%

Mkr om inget annat anges
Operativt kassaﬂöde

2016

2015

2014

90,5

8,6

13,7

–107%

79,7
76%

8,6
24%

7,8
70%

–107%

72%

24%

57%

Deﬁnitioner av alternativa nyckeltal som inte beräknas enligt IFRS
RESULTATMÅTT

Beskrivning

Syfte

Organisk tillväxt i
nettoomsättning

Beräknas som förändringen i nettoomsättning för de
bolag som redovisats i koncernen sedan starten av
jämförelseperioden fram till utgången av perioden.

Nyckeltalet visar den underliggande tillväxten i
verksamhetens nettoomsättning när effekter från
förvärv och avyttringar exkluderats.

EBITA

Utgår från rörelseresultat och exkluderar därefter
av- och nedskrivningar hänförliga till immateriella
anläggningstillgångar.

EBITA ger tillsammans med rörelseresultat och
EBITDA en bild av det resultat som verksamheten
genererar.

EBITA-marginal

Beräknas som EBITA i relation till nettoomsättningen.

Nyckeltalet visar på operativ lönsamhet efter
avskrivningar på materialla anläggningstillgångar.

Tillväxt EBITA

Beräknas som periodens redovisade EBITA i relation
till motsvarande siffra för jämförelseperioden.

Nyckeltalet visar på den totala förändringen i
koncernens EBITA, oavsett hur den har uppstått.

Justerad EBITA

Utgår från EBITA och exkluderar därefter omvärderingar
av tilläggsköpeskillingar, realisationsresultat vid

Nyckeltalet visar den underliggande intjäningen för
verksamheten.

försäljning av verksamheter och fastigheter, samt
övriga intäkter och kostnader som betraktas som av
engångsnatur.
Organisk EBITA-tillväxt

Beräknas som förändringen i EBITA för de bolag
som redovisats i koncernen sedan starten av

Nyckeltalet visar den underliggande tillväxten i
intjäning för verksamheten.

jämförelseperioden fram till utgången av perioden.
EBITDA

Utgår från rörelseresultat och exkluderar därefter
avskrivningar och nedskrivningar.

EBITDA ger tillsammans med rörelseresultat och
EBITA en bild av det resultat som verksamheten
genererar.

Justerad EBITDA

Utgår från EBITDA och exkluderar därefter poster av

Nyckeltalet visar den underliggande intjäningen för

engångskaraktär.

verksamheten för avskrivningar på materiella och
immateriella tillgångar.

Resultat per preferensaktie

Beräknas som rörelseresultatet hänförligt till moderbolaget för perioden, i relation till det genomsnittliga
antalet utestående preferensaktier för motsvarande
period.

Nyckeltalet är ett mått på i vilken utsträckning
rörelseresultat för koncernens verksamheter täcker
utdelningen till preferensaktieägarna.

Justerad vinst per stamaktie

Beräknas som vinst efter skatt med avdrag

Nyckeltalet är ett mått på den vinst per aktie som

för minoritetens andel samt utdelning till
preferensaktieägare.

tillfaller stamaktieägarna efter att övriga intressenters
ersättning avräknats.

55

För justeringar se tabell på sid 67.
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Deﬁnitioner av alternativa nyckeltal som inte beräknas enligt IFRS
AVKASTNINGSMÅTT

Beskrivning

Syfte

Avkastning på sysselsatt
kapital

Beräknas som EBITA för de senaste fyra kvartalen per
aktuell bokslutstidpunkt, i relation till genomsnittligt

Nyckeltalet beskriver hur effektivt koncernen använder
det kapital som har investerats i verksamheten i form

sysselsatt kapital för de senaste fyra kvartalen vid
bokslutstidpunkten.

av eget kapital och räntebärande skulder efter avdrag
för likvida medel.

Sysselsatt kapital

Beräknas som eget kapital och räntebärande
kortfristiga och långfristiga skulder med avdrag för
likvida medel och kortfristiga placeringar.

KAPITALSTRUKTUR

Beskrivning

Syfte

Räntebärande nettoskuld

Räntebärande nettoskuld inkluderar kortfristiga och
långfristiga räntebärande skulder med avdrag för
likvida medel.

Räntebärande nettoskuld /
EBITDA

Beräknas som genomsnittlig räntebärande nettoskuld
för de senaste fyra kvartalen, i relation till EBITDA för
de senaste fyra kvartalen. Räntebärande nettoskuld
inkluderar kortfristiga och långfristiga räntebärande
skulder med avdrag för likvida medel.

Nyckeltalet beskriver i vilken utsträckning koncernens
räntebärande skulder (netto) täcks av det resultat i
form av EBITDA som genereras av verksamheten och
kan användas vid bedömning av ﬁnansiell risk.

Skuldsättningsgrad

Beräknas som räntebärande skulder i relation till
total balansomslutning. Räntebärande skulder
inkluderar samtliga de skulder som klassiﬁcerats som
räntebärande i koncernens balansräkning.

Nyckeltalet beskriver i vilken utsträckning
verksamheten är ﬁnansierad av räntebärande lån och
kan användas vid bedömning av ﬁnansiell risk.

Soliditet

Beräknas som totalt eget kapital inklusive innehav
utan bestämmande inﬂytande i relation till total
balansomslutning.

Nyckeltalet beskriver i vilken utsträckning
verksamheten är ﬁnansierad av eget kapital och kan
användas vid bedömning av ﬁnansiell risk.

KASSAFLÖDE

Beskrivning

Syfte

Kassaﬂödesgenerering

Beräknas som operativt kassaﬂöde i relation till
EBITDA.

Nyckeltalet beskriver hur väl bolaget hanterar
rörelsekapital och investeringar.

Justerad

Beräknas som justerat operativt kassaﬂöde i relation

Nyckeltalet beskriver hur väl bolaget hanterar

kassaﬂödesgenerering

till justerad EBITDA.

rörelsekapital och investeringar justerat för poster av
engångskaraktär.
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Operativt kassaﬂöde

Beräknas som EBITDA minus nettot av investeringar
i och försäljning av materiella och immateriella
anläggningstillgångar samt justering för kassaﬂöde
från förändring av rörelsekapital.

Nyckeltalet beskriver vilket kassaﬂöde som
koncernens verksamhet genererar.

Justerat operativt kassaﬂöde

Beräknas som operativt kassaﬂöde exklusive

Nyckeltalet beskriver vilket kassaﬂöde som

väsentliga investeringar och avyttringar av
engångskaraktär.

koncernens verksamhet genererar justerat för poster
av engångskaraktär.
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Beräkning av icke IFRS-baserade resultatmått, justeringar
och nyckeltal
Sdiptech beräknar ett antal alternativa nyckeltal som Bolaget
anser ger värdefull information för investerare kring till exempel
underliggande resultat och trender när de används i kombination
med övriga presenterade nyckeltal. Dessa alternativa nyckeltal
utgår från Sdiptechs IFRS-baserade poster, med därefter tillkommande justeringar. Dessa alternativa nyckeltal ska ses som
ett komplement till de poster som beräknas enligt IFRS och är på

inget sätt en ersättning för dessa. Då bolag inte alltid beräknar
dessa nyckeltal på samma sätt kan en direkt jämförelse med
andra bolags rapporterade värden vara missvisande trots att
benämningen kan vara densamma. Tabellerna och beräkningarna
är inte reviderade. En motivering till användandet av respektive
alternativt nyckeltal ﬁnns i deﬁnitionslistan.

Beräkning av organiskt tillväxt i nettoomsättning
jan-mar
2017
237,2

jan-mar
2016
113,3

2016
775,4

2015
412,4

–104,0
133,2

–41,9
71,4

–446,8
328,6

–333,2
79,2

Föregående års nettoomsättning

113,3

84,9

412,4

135,5

Avgår omsättning från enheter som ej ägs under hela perioden samt jämförelseperioden
(B) Föregående års omsättning från motsvarande enheter

–0,4
112,9

–
84,9

–99,4
313,0

–56,5
79,0

(C) Omsättningsförändring jämförbara enheter (A-B)
(D) Organisk tillväxt i nettoomsättning (C/B)

20,3
18,0%

–13,5
–15,9%

15,6
5,0%

0,2
0,3%

jan-mar
2017

jan-mar
2016

2016

2015

2014

Periodens rörelseresultat (EBIT)
Avskrivningar och nedskrivningar
EBITDA

27,7
2,9
30,6

6,2
1,0
7,2

110,8
8,6
119,4

33,7
2,7
36,4

18,4
1,1
19,5

Avskrivningar exkl. avskrivningar hänförliga till immateriella anläggningstillgångar
och nedskrivningar
EBITA
Justering för jämförelsestörande poster56

–2,8
27,8

–0,9
6,3

–8,4
110,9

–2,6
33,7

–1,1
18,4

–
27,8

–
6,3

–9,0
101,9

0,0
33,7

–5,9
12,6

jan-mar
2017

jan-mar
2016

2016

2015

27,8
–17,4

6,3
–5,2

101,9
–81,0

33,7
–40,6

10,4

1,1

21,0

–6,9

6,3
0,4
6,7

4,3
4,3

33,7
–18,7
15,1

12,6
–7,3
5,2

3,7
55%

–3,2
–74%

5,9
39%

–12,1
–231%

Mkr
Årets nettoomsättning
Avgår omsättning från enheter som ej ägs under hela perioden samt jämförelseperioden
(A) Årets omsättning i jämförbara enheter

2014
135,5

EBITA och EBITDA
Mkr

Justerad EBITA

Beräkning av organiskt tillväxt i justerad EBITA
Mkr
Justerad EBITA
Avgår justerad EBITA från enheter som ej ägs under hela perioden samt jämförelseperioden
(A) Årets justerade EBITA
Justerad EBITA föregående år
Avgår justerad EBITA från enheter som ej ägs under hela perioden samt jämförelseperioden
(B) Föregående års justerad EBITA från motsvarande enheter
(C) Förändring justerad EBITA från jämförbara enheter (A-B)
(D) Organisk tillväxt i justerad EBITA (C/B)
56

För justeringar se tabell på sid 67.
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EBITA-marginal
jan-mar
2017

jan-mar
2016

2016

2015

2014

Nettoomsättning
EBITA

237,2
27,8

113,3
6,3

775,4
110,9

412,4
33,7

135,5
18,4

EBITA-marginal

11,7%

5,6%

14,3%

8,2%

13,6%

jan-mar
2017

jan-mar
2016

2016

2015

2014

27,7
1 750 000
15,82

6,2
1 750 000
3,57

110,8
1 750 000
63,32

33,7
1 750 000
19,24

18,4
–
n/a

jan-mar
2017
18,9
–3,5
15,4
21 349 074
0,72

jan-mar
2016
7,6
–3,5
4,1
20 899 369
0,20

2016
73,9
–14,0
59,9
21 195 649
2,82

2015
199,0
–14,0
185,0
20 272 150
9,12

2014
30,4
30,4
20 272 150
1,50

Mkr

Resultat per preferensaktie
Mkr
Rörelseresultat
Antalet preferensaktier
Resultat per preferensaktie, kr

Justerad vinst per stamaktie
Mkr
Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare
Utdelning till preferensaktieägare
Resultat efter utdelning till preferensaktieägare
Genomsnittligt antal stamaktier
Justerad vinst per stamaktie, kr

Räntebärande skulder, nettoskuld, sysselsatt kapital, skuldsättningsgrad och soliditet
Mkr
Långfristiga räntebärande skulder
Kortfristiga räntebärande skulder
(A) Räntebärande skulder
Likvida medel
Räntebärande nettoskuld
(B) Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inﬂytande

31 mars
2017
501,2
170,7
671,9
114,5
557,4
477,3

31 mars
2016
129,6
61,2
190,8
147,6
43,2
565,1

2016
485,8
151,8
637,7
125,6
512,1
460,7

2015
168,6
39,6
208,1
89,0
119,1
496,8

2014
65,7
16,7
82,4
39,5
42,9
137,3

Sysselsatt kapital, vid periodens utgång
Justering till genomsnittligt sysselsatt kapital för de senaste fyra kvartalen
Genomsnittlig sysselsatt kapital
(C) Balansomslutning

1 034,7
–113,1
921,6
1269,3

608,3
–123,0
485,3
798,6

972,8
–155,5
817,3
1269,3

615,9
–226,4
389,5
798,6

180,2
–49,1
131,1
271,0

53%
38%

24%
71%

50%
36%

26%
62%

30%
51%

31 mars
2017

31 mars
2016

2016

2015

2014

557,4
–120,5

43,2
10,6

512,1
–201,5

119,1
–102,9

42,9
–38,6

436,9
142,7
3,06

53,8
38,8
1,39

310,6
119,4
2,60

16,3
36,4
0,45

4,3
19,5
0,22

Skuldsättningsgrad (A/C)
Soliditet (B/C)

Räntebärande nettoskuld i förhållande till EBITDA
Mkr
Räntebärande nettoskuld vid periodens utgång
Justering till genomsnittlig räntebärande nettoskuld för de senaste fyra kvartalen
Räntebärande nettoskuld genomsnitt
EBITDA
Räntebärande nettoskuld / EBITDA
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Avkastning på sysselsatt kapital
31 mars
2017

31 mars
2016

2016

2015

2014

Genomsnittligt sysselsatt kapital
EBITA

921,6
132,4

485,3
35,6

817,3
110,9

389,5
33,7

131,1
18,4

Avkastning på sysselsatt kapital

14,4%

7,3%

13,6%

8,7%

14,1%

jan-mar
2017
30,6
–12,3

jan-mar
2016
7,2
–12,2

2016
119,4
–21,7

2015
36,4
–25,6

2014
19,5
–5,6

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

–4,7

–2,7

–13,6

–2,2

–0,2

Avyttringar av materiella anläggningstillgångar
(A) Operativt kassaﬂöde

–
13,6

–
–7,7

6,4
90,5

0,0
8,6

0,0
13,7

Mkr

Operativt kassaﬂöde
Mkr
EBITDA
Förändringar i rörelsekapital

Justeringar för jämförelsestörande poster

–

–

–10,8

0,0

–5,9

(B) Justerat operativt kassaﬂöde

13,6

–7,7

79,7

8,6

7,8

(C) EBITDA
Justering för jämförelsestörande poster
(D) Justerad EBITDA

30,6
–
30,6

7,2
–
7,2

119,4
–9,0
110,4

36,4
0,0
36,4

19,5
–5,9
13,6

Kassaﬂödesgenerering (A/C)
Justerad kassaﬂödesgenerering (B/D)

44%
44%

–107%
–107%

76%
72%

24%
24%

70%
57%

jan-mar
2017
–
–
–
–

jan-mar
2016
–
–
–
–

2016
–4,6
–4,4
–
–9,0

2015
–
–
–
–

2014
–
–
–5,9
–5,9

jan-mar
2017

jan-mar
2016

2016

2015

2014

Kassaﬂödeseffekt avyttad fastighet

–

–

–10,8

–

–

Utdelning från Ixora

–

–

–

–

–5,9

Summa justeringar

–

–

–10,8

–

–5,9

Juserteringsposter i justerad EBITDA och justerad EBITA
Mkr
Omvärdering av tillägsköpeskillingar
Realisationsresultat avyttrad fastighet
Utdelning från Ixora
Summa justeringar

Justeringsposter i justerat operativt kassaﬂöde
Mkr
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OPERATIONELL OCH FINANSIELL ÖVERSIKT
Följande information bör läsas tillsammans med avsnitten ”Proformaredovisning” och ”Utvald ﬁnansiell information” i Prospektet.

INTRODUKTION
Sdiptech är en teknikkoncern med huvudfokus på urbana infrastrukturer. Koncernen erbjuder djupt nischade tjänster och
produkter för att renovera och bygga ut snabbväxande storstäder.
Koncernens kärnverksamhet består för närvarande av 1357
rörelsedrivande dotterföretag inom urban infrastruktur, samt två
övriga rörelsedrivande dotterföretag, vilka i sin tur är indelade i
de två verksamhetsområdena Anpassade tekniska installationer
och Nischade produkter och tjänster. Totalt har Koncernen 32
rörelsedrivande bolag i fyra länder.58 Den största andelen av
nettoomsättningen sker i Sverige och denna andel uppgick till
cirka 84 procent under 2016. Av Koncernens totala EBITA under
perioden 1 januari 2016 till 31 december 2016 var cirka 40
procent hänförligt till Anpassade tekniska installationer och cirka
60 procent till Nischade produkter och tjänster.
Förvärv utgör en central del av Sdiptechs strategi. Sdiptech förvärvar bolag med dokumenterad historisk lönsamhet och positivt
kassaﬂöde som är verksamma i mogna branscher. Sdiptech
genomför uteslutande förvärv där ett majoritetägande uppstår och
har som utgångpunkt att inte avyttra någon verksamhet. Sdiptech
har från 2013 fram till utgången av 2016 genomfört 15 förvärv till
sin kärnverksamhet, varav sju genomfördes under 2016. Fram till
dagen för detta prospekt har ytterligare ett förvärv slutförts och
ett avtal har undertecknats i en pågående process där tillträde
förväntas ske i slutet på det andra kvartalet 2017.
En grundläggande komponent i Sdiptechs strategi för bolagsutveckling är det långsiktiga ägandet. Detta skapar förutsättningar
för ett gott samarbete med respektive dotterbolags-VD, där
Sdiptech över tid tillför kompetens inom områden som analys och
uppföljning, ledarskap, affärsutveckling och ﬁnansiella resurser.
Sdiptechs huvudfokus på urbana infrastrukturer medför att ett
ﬂertal verksamheter inom koncernen har gemensamma kunder och
leverantörer. Detta ger förutsättningar för intäkts- och kostnadssynergier via exempelvis gemensamma kunderbjudanden och kundleveranser, samt ökade inköpsvolymer. Sdiptech stödjer verksamheterna i arbetet med att identiﬁera möjliga synergier.
Sdiptechs har en decentraliserad styrmodell som utgår från att
varje dotterbolags-VD har ansvar och mandat att fatta självständiga
dagliga beslut inom sin verksamhet. Denna modell skapar förutsättningar för att upprätthålla nära kundrelationer och för att ta
fram anpassade och ﬂexibla kundlösningar. Den decentraliserade
affärsmodellen stimulerar ett fortsatt entreprenörskap i respektive

57
58
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verksamhet och leder till att Sdiptech kan fortsätta växa sin
verksamhet med begränsade centrala resurser. Under det andra
kvartalet 2017 har Sdiptech adderat centrala resurser i form av
två nyanställningar och anser därefter att Bolaget har tillräckliga
resurser på plats för att hantera en fortsatt tillväxt.
Sdiptechs förvärvsstrategi har tillsammans med en underliggande
organisk tillväxt resulterat i en kraftig ökning i omsättning och
resultat. Under perioden 2014-2016 uppvisade Sdiptech en CAGR
i EBITA om 145 procent och under perioden 2015-2016 var
ökningen i EBITA 230 procent. Utav den totala ökningen 20152016 bidrog de under 2016 förvärvade bolagen med 63,1 Mkr till
Koncernens rapporterade EBITA, vilket motsvarade ett bidrag om
187 procentenheter till årets totala ökning.
Mkr

Nettoomsättning
EBITA

Pro forma
20161

2014

2015

2016

136

412

775

911

18

34

111

145

1

Se avsnittet ”Proformaredovisning”.

FAKTORER SOM PÅVERKAR SDIPTECHS
RÖRELSERESULTAT
Sdiptech anser att nedanstående faktorer är de som huvudsakligen
påverkar Koncernens rörelseresultat:
• Utveckling av Sdiptechs verksamheter
• Tilläggsköpeskillingar hänförliga till genomförda förvärv
• Förmåga att förvärva nya bolag
• Övriga faktorer
• Säsongsvariationer
• Valutaeffekter
Utveckling av Sdiptechs verksamheter
På en övergripande nivå påverkas Sdiptechs nettoomsättning av
urbaniseringstrenden som för närvarande innebär att befolkningen
i storstadsområden och framförallt Storstockholm ökar. Sdiptechs
nettoomsättning påverkas vidare av den allmänna efterfrågan på
företagets tjänster och produkter, samt förmågan att erbjuda
konkurrenskraftiga kunderbjudanden avseende pris och kvalitet.
Då Sdiptech är verksamt i ett ﬂertal nischer – i dagsläget elva
nischer – har Koncernen en bred kundbas och är inte beroende
av någon enskild kund.
Genom att Sdiptechs erbjudande omfattar tjänster och produkter
inom samtliga delar i en produktlivscykel (nyinstallation, service,
renovering och underhåll, ombyggnation och modernisering)
påverkas nettoomsättningen i mindre utsträckning av utvecklingen
inom till exempel nybyggnation än vad som varit fallet utan denna

Två av koncernent rörelsedrivande dotterföretag har inte inriktning mot urban infrastruktur men uppfyller i övrigt koncernens förvärvskriterier.
Dessa 32 bolag inkluderar samtliga legala enheter inom Koncernen exklusive holdingbolag.

Sdiptech AB (publ) | Inbjudan till teckning av stamaktier av serie B 2017

spridning. Återkommande intäkter (deﬁnierat som avtalsperioder
om tolv månader eller längre) stod för cirka 20 procent av intäkterna under perioden 1 januari 2016 till 31 december 2016 och är
framförallt hänförligt till servicekontrakt och abonnemangstjänster
som avser stegen efter nyinstallation i produktlivscykeln.
Sdiptechs kostnader är ﬂexibla i den bemärkelsen att direkta
kostnader bestående av materialkostnader och kostnader för
underentreprenörer utgör en betydande andel av bolagets
kostnadsbas. Totalt stod direkta kostnader för cirka 41 procent
av den totala omsättningen under perioden 1 januari 2016 till
31 december 2016. Då Sdiptech är verksamt i ett ﬂertal nischer
har Koncernen en bred leverantörsbas och är inte beroende av
någon enskild leverantör. Sdiptechs lönsamhet är inte heller
beroende av någon enskild insatsvara eller råvara.
Den decentraliserade styrningsmodell som Sdiptech använder
sig av leder till att dagliga beslut fattas i respektive verksamhet,
vilket Sdiptech anser skapar stabilitet och kundfokus inom
respektive verksamhet. Denna styrningsmodell bidrar vidare till
att minska Sdiptechs behov av centrala resurser.
Sdiptech arbetar kontinuerligt med att förbättra sin interna effektivitet i syfte att stärka alternativt upprätthålla lönsamheten i
respektive verksamhet. Denna så kallade operativa effektivitet
påverkar Bolagets bruttomarginal och dess resultat. Genom
Sdiptechs huvudfokus mot urbana infrastrukturer har Koncernens
verksamheter överlappande kunder och leverantörer, vilket skapar
möjligheter att uppnå synergier genom samarbeten, trots att
verksamheterna är inriktade på olika nischer. Dessa samarbeten
har i den utsträckning de realiseras en påverkan på Koncernens
nettoomsättning, direkta kostnader och övriga operativa
kostnader. Sdiptech arbetar löpande med att facilitera samarbeten
och synergier mellan bolagen i syfte att över tid stärka den
operationella effektiviteten. Under perioden 2014-2016 uppstod
dessa synergier främst i samarbeten mellan gruppens hissbolag,
och då främst från 2015 och framåt då de svenska hissbolagen
inledde samarbeten med den kroatiska hissverksamheten. I takt
med att Sdiptech har ökat sin närvaro inom nya nischer har möjligheterna till synergier utökats. Framöver ser Sdiptech möjligheter
att realisera nya synergier mellan dessa nischer, baserat på deras
överlappande kund- och leverantörsrelationer.
Tilläggsköpeskillingar hänförliga till genomförda förvärv
Sdiptech ﬁnansierar sina förvärv genom tre huvudsakliga
komponenter; (i) egna medel, (ii) räntebärande lån från kreditinstitutet, och (iii) återinvestering av säljaren.
Återinvestering av säljaren har historiskt sett skett genom att
säljaren antingen erhåller en revers på beloppet, förvärvar
preferensaktier i det förvärvande bolaget (ett för ändamålet
uppsatt holding-bolag), eller förvärvar teckningsoptioner i det
förvärvande bolaget. Den ekonomiska effekten av dessa olika
alternativ har hela tiden varit att säljaren avstår en del av sin köpeskilling vid tillträdestidpunkten, i utbyte mot möjligheten att

fortsätta att tillgodogöra sig en eventuellt ökad lönsamhet i det
förvärvade bolaget under en förutbestämd tidsperiod. I de fall där
en återinvestering har gjorts via instrument relaterade till eget
kapital har Sdiptech rätt att förvärva hela den minoritet som uppstår.
Finansiering via räntebärande lån från kreditinstitut tas upp för
varje enskilt förvärv utan någon moderbolagsgaranti eller annan
form av säkerhet från Koncernens moderbolag Sdiptech AB. Det
ﬁnns inte heller några så kallade cross default-klausuler (dvs.
bestämmelser som innebär att om dotterbolaget bryter mot ett
låneavtal så kan andra låneavtal sägas upp) mellan de olika
ingångna kreditavtalen. Detta innebär totalt sett att spridningsrisken till övriga verksamheter vid ett negativt utfall i en viss verksamhet elimineras, och den totala ﬁnansiella risken i Koncernen
sänks därmed.
Köpeskillingen i respektive förvärv delas upp i två delar – en
köpeskilling som betalas kontant i samband med förvärvet och
en tilläggsköpeskilling som betalas ut efter en förutbestämd tidsperiod, normalt fyra till fem år efter förvärvstidpunkten. Den
slutliga utbetalningen består av den återinvestering säljaren gör
vid förvärvstillfället, plus/minus eventuell ökning/minskning av
vinstnivån för bolaget under perioden jämfört med en överenskommen referensnivå. Denna transaktionsstruktur innebär en
reglering av köpeskilling beroende på den faktiska vinstutvecklingen
efter genomfört förvärv. För bägge parter innebär det en balanserad
prissättning av bolaget. Framtida tillväxt prisas inte in i den
initiala köpeskillingen i samma utsträckning som i andra förvärvsmodeller eftersom en rörlig efterjustering av köpeskillingen
kommer att ske. En viktig poäng med modellen är därmed att
säljaren får en uppjustering av köpeskillingen om goda tillväxtutsikter faktiskt realiseras. På motsvarande sätt justeras priset
nedåt om vinstutvecklingen skulle vara sämre än förväntat vid
förvärvstillfället.
För Sdiptechs del innebär strukturen en viktig fördel i form av
det nedsidesskydd som uppstår vid säljarens återinvestering.
I det fall vinstnivån skulle sjunka under de närmaste åren efter
förvärvet, så kompenseras det genom säljarens återinvestering.
Effekten för Sdiptech är att den vinstnivå som det förvärvade
bolaget bidrar med till Sdiptechs koncernredovisning stabiliseras
under de närmaste åren efter förvärv (en i förväg överenskommen
referensresultatnivå). De första åren efter genomfört förvärv
är alltid extra viktiga eftersom det tar tid att implementera en
strategisk plan, exempelvis att genomföra en VD-succession vid
ett generationsskifte. Under denna mer kritiska period erhåller
Sdiptech genom modellen en viktig vinststabilisering och
reducering av den ﬁnansiella risken.
I vissa förvärv inkluderas även en möjlighet för säljaren att få en
extra tilläggsköpeskilling som ett ytterligare incitament för tillväxt.
Denna komponent utformas som ett temporärt ägarskap i
bolaget som aktiveras i samband med utgången av avtalsperiod.
Rent tekniskt ges säljaren en rätt att teckna en minoritet av stamaktierna i det förvärvade bolaget. I samma ögonblick har dock
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Sdiptech en rätt att köpa tillbaka denna temporära minoritet
(köpoption). Säljaren har också rätt att sälja samma temporära
minoritet (säljoption). Köp- och säljoptionerna är tvingande vilket
innebär att Sdiptech kan säkerställa hundraprocentigt ägande i
sina dotterbolag. Priset på aktierna för denna temporära minoritet
styrs av en förutbestämd vinstmultipel som appliceras på bolagets
vinster under det eller de avslutande året/åren av perioden. För
säljaren innebär detta en extra drivkraft att bidra till strukturell
tillväxt i bolaget vilket stärker Sdiptechs möjligheter att skapa
långsiktig organisk tillväxt.

att ha en avgörande betydelse för utvecklingen av Koncernens
resultat. Under perioden 2016 ökade Koncernens nettoomsättning
med 88 procent och 60 procentenheter av detta är från genomförda förvärv.

Ytterligare information om förvärvsprocessen ﬁnns i avsnittet
"Verksamhetsbeskrivning - Förvärvsprocessen" i detta Prospekt.

Sdiptech arbetar enligt en strukturerad process och med en
dedikerad intern förvärvsorganisation för att på bästa sätt
skapa förutsättningar för nya förvärv på den svenska marknaden.
Sdiptech bedömer att omkring 3 000 rörelsedrivande svenska
bolag möter Koncernens förvärvskriterier för bland annat historisk
lönsamhet och verksamhetens inriktning. Bolaget bedömer därför
att det ﬁnns goda möjligheter till framtida förvärv på nationell
basis. På internationell basis har Sdiptech inlett samarbeten
med ett antal aktörer i syfte att över en längre period bygga upp
kapacitet att på ett strukturerat sätt genomföra förvärv av utländska
bolag. I det sammanhanget har Sdiptech utifrån ett antal kriterier
identiﬁerat speciﬁka europeiska storstäder där förvärv skulle
kunna vara aktuella.

Redovisning av resultat och tilläggsköpeskillingar
Alla förväntade framtida utbetalningar från Sdiptech till säljare
bokas upp som en skuld i Sdiptechs redovisning. Under tiden fram
till slutgiltig beräkning och utbetalning av tilläggsköpeskilling
stabiliseras resultatet från det förvärvade bolaget i Sdiptechs
koncernresultaträkning som en följd av att underliggande
förändringar i vinstnivåer kompenseras av en ökande eller
minskande skuld. Om vinstnivåerna under en avtalsperiod ökar
för ett förvärvat bolag i förhållande till det överenskomna referensresultatet, ökar den förväntade tilläggsköpeskillingen och därmed
skulden i Sdiptechs balansräkning, vilket redovisas som en Övrig
kostnad i Koncernens resultat. Omvänt, skulle vinstnivåerna under
en avtalsperiod sjunka i förhållande till det överenskomna referensresultatet, reduceras denna skuld så att den alltid representerar
nuvärdet av framtida utbetalningar, vilket ger upphov till en Övrig
intäkt i Koncernens resultat. Vid utgången av avtalsperioden
utbetalas tilläggsköpeskillingen, vilken bedöms motsvara den
uppbokade skulden.
Den mest kritiska fasen av ett förvärv är därmed slutförd och
bland annat integration och eventuell succession till ny VD är
genomförd. Bolaget har även kunnat stärkas genom synergier
och samarbeten med systerbolag. Utbetalning av tilläggsköpeskillingen innebär att skulden upphör och därmed de justeringar
mot Övriga intäkter eller Övriga kostnader som denna gett upphov
till. Dotterbolagets vinst har under hela perioden bokats in i
Sdiptechs redovisning i sin helhet.
Sdiptech beräknar att de förvärvade bolagen tillsammans ska
uppfylla Koncernens ambition om en fem till tio-procentig organisk
tillväxt i EBITA sett över en femårsperiod, varför detta är inkluderat i
den skuld som redovisas. Även om modellen för tilläggsköpeskilling
är densamma i Koncernens förvärv kan de speciﬁka parametrarna
i respektive förvärv leda till att vinstförändringar i ett visst förvärv
påverkar Koncernen i större eller mindre utsträckning. Det gör att
även om Koncernens bolag totalt sett skulle uppfylla ambitionen
om organisk tillväxt kan storleken på skulden behöva justeras.
Förmåga att förvärva nya bolag
En viktig del i Sdiptechs tillväxtstrategi är att genomföra förvärv,
varför förmågan att generera förvärv har haft och kommer fortsatt
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Sdiptech har från 2013 fram till utgången av 2016 genomfört
femton förvärv, varav sju genomfördes under 2016. Fram till
dagen för detta prospekt har ytterligare ett förvärv slutförts och
ett avtal har undertecknats i en pågående process där tillträde
förväntas ske i slutet på det andra kvartalet 2017.

Genom sitt fokus på långsiktigt (evigt) ägande och sin decentraliserade styrningsmodell anser sig Sdiptech utgöra ett attraktivt
alternativ för säljare. Historiskt har förvärv genomförts på en
genomsnittlig EV/EBITA-multipel om 5,7x och en volymvägd
genomsnittliga EV/EBITA-multipel om 6,0x, där EBITA baseras på
året före förvärvsåret.
Sdiptech har kontinuerligt pågående dialoger kring förvärv och
per dagen för detta Prospekt uppgår antalet sådana dialoger
till 30-40. Detta är enligt Bolagets bedömning en normal
mängd dialoger utifrån kapaciteten som förvärvsorganisationen
uppvisade under 2016. Sammantaget förväntas förvärv utgöra
en fortsatt viktig del i Sdiptechs framtida tillväxt.
Övriga faktorer
Säsongsvariationer
Sdiptechs omsättning och resultat uppvisar totalt sett säsongsmönster där framförallt årets första kvartal historiskt sett har varit
svagare än övriga kvartal. Vid analysen har Sdiptech adderat
historiskt utfall på kvartalsbasis för samtliga förvärvade verksamheter som ingår i Koncernen per 31 december 2016, oavsett
faktisk förvärvstidpunkt. Det första kvartalet har då uppvisat den
lägsta andelen av årets totala EBITA historiskt sett, vilket Bolaget
anser beror på att många kunder avvaktar med sin orderläggning
i början på året och att leverans och därmed intäkter och vinster
uppstår först i slutet av det första kvartalet. Det andra och tredje
kvartalet har historiskt sett haft en mer genomsnittlig andel av
årets resultat, medan det fjärde kvartalet avslutningsvis har stått
för den högsta andelen av årets resultat, som ett resultat av att
ett stort antal kundleveranser slutförs innan årsskiftet.
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Valutaeffekter
Förändringar av valutakurser har haft en begränsad inverkan på
Sdiptechs resultat och ﬁnansiella ställning. Exponeringen mot
förändringar i valutakurser består dels i omräkningsexponering
och dels i transaktionsexponering. Omräkningsexponeringen
är en följd av den omräkning som sker av resultat- och balansräkning från verksamheters operativa valuta till Koncernens
rapporteringsvaluta svenska kronor. Transaktionsexponering är
en följd av verksamheters intäkter och kostnader i utländsk valuta.
Sdiptechs exponering för både omräknings- och transaktionsexponering är främst hänförliga till valutorna euro (EUR) och
kroatiska kuna (HRK).

BESKRIVNING AV HUVUDSAKLIGA POSTER I
RESULTATRÄKNINGEN
Nettoomsättning
Nettoomsättningen för Koncernen består av intäkter hänförlig till
bolagens huvudsakliga verksamhet, till skillnad från de intäkter
som inte kan anses utgöra huvudsaklig verksamhet och som
istället redovisas under Övriga rörelseintäkter (se vidare Övriga
rörelseintäkter). Nettoomsättningen består av sålda tjänster och
produkter utförda av moderbolaget eller dotterbolag. Intäkter
innefattar det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer
att erhållas. Koncernen redovisar en intäkt när dess belopp kan
mätas på ett tillförlitligt sätt och det är sannolikt att framtida
ekonomiska fördelar kommer att tillfalla bolaget i fråga.
För uppdrag på löpande räkning, redovisas utfört ännu ej fakturerat
arbete som nettoomsättning i den period arbetet utförts. För
pågående uppdrag till fast pris redovisas, i enlighet med principen
för successiv vinstavräkning, inkomsten och de utgifter som är
hänförliga till uppdraget som intäkt respektive kostnad i förhållande
till uppdragets färdigställandegrad på balansdagen. Ett uppdrags
färdigställandegrad bestäms genom att nedlagda utgifter på
balansdagen jämförs med beräknade totala utgifter. I de fall
utfallet av ett uppdrag inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt
redovisas intäkter endast i den utsträckning som motsvaras av de
uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt kommer att ersättas
av beställaren. En befarad förlust på ett uppdrag redovisas
omgående som kostnad.
Flera av koncernens dotterbolag tecknar underhållsavtal med
kunder där bolagen utför löpande tjänster som förebyggande
kontroller och visst löpande underhåll. Intäkterna från dessa
avtal redovisas linjärt över avtalsperioden.
Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelseintäkter består av de intäkter som inte kan anses
uppstå som en del av respektive bolags huvudsakliga verksamhet.
I dessa övriga rörelseintäkter ingår exempelvis sådana poster som
(i) nettot av omvärdering av skulder relaterade till tilläggsköpeskillingar på genomförda förvärv i det fall skulden har minskat under
perioden, (ii) försäljningar av anläggningstillgångar i det fall sådan
försäljning ger upphov till en realisationsvinst, (iii) uthyrning av
kontorslokaler och (iv) försäkringsersättningar.

Direkta kostnader
Direkta kostnader består av kostnader för material och övriga
produktionskostnader som förknippas med utförandet av en
tjänst eller produktion av en vara. Direkta kostnader inkluderar
kostnader för underentreprenörer men inte kostnader för
respektive verksamhets egen personal.
Övriga externa kostnader
Övriga externa kostnader består i huvudsak av administrativa
kostnader hänförliga till rörelsen, som hyror, resekostnader,
förbrukningsmaterial som inte avser tjänster eller produkter,
konsultkostnader och utbildningskostnader. I Övriga externa
kostnader ingår även de övriga rörelsekostnader som utgörs av
nettot av omvärdering av skulder relaterade till tilläggsköpeskillingar
på genomförda förvärv i det fall skulden har ökat under perioden.
Personalkostnader
Personalkostnader består i huvudsak av löner, andra ersättningar
till anställda och social kostnader.
Rörelseresultat (EBIT)
Rörelseresultatet består av Koncernens totala intäkter efter avdrag
för direkta kostnader, övriga externa kostnader, personalkostnader,
samt av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar.
Årets resultat
Årets resultat utgörs av resultat efter ﬁnansiella poster och
inkomstskatter.

JÄMFÖRELSE MELLAN Q1 2017 OCH Q1 2016
Nettoomsättning
Nettoomsättningen för Koncernen uppgick under första kvartalet
till 237,2 Mkr (113,3 Mkr). Omsättningen i jämförbara enheter, dvs
bolag som ingått i Koncernen i båda jämförelseperioderna, ökade
med 20,3 Mkr och uppgick till 133,2 (112,9) vilket motsvarar en
organisk tillväxt om 18 procent. Förvärvade bolag bidrog med
104,0 Mkr till årets omsättning, medan omsättning från avyttrade
bolag ingick med 0,4 Mkr i jämförelseperioden.
Sdiptechs segemt Kärnverksamhet, inom vilket Bolaget tillhandahåller nischade tekniska tjänster och produkter med
inriktning mot urban infrastruktur, ökade sin omsättning 121,3
Mkr till 230,2 Mkr (108,9). De förvärv som genomfördes efter
utgången av det första kvartalet 2016 bidrog med 102,2 Mkr till
nettoomsättningen i perioden och den organiska tillväxten uppgick
därefter till 17,5 procent.
Inom Kärnverksamhetens underområde Anpassade tekniska
installationer ökade nettoomsättningen med 37,2 Mkr till 135,9 Mkr
(37,2), varav 16,5 Mkr kom från bolag förvärvade efter utgången av
det första kvartalet 2016 och resterande del utgjordes av organisk
tillväxt, vilken därmed uppgick till 21 procent.
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Inom Kärnverksamhetens underområde Nischade produkter och
tjänster ökade nettoomsättningen med 84,1 Mkr till 94,3 Mkr
(10,2), varav 85,8 Mkr kom från bolag förvärvade efter utgången
av det första kvartalet 2016 och resterande del utgjordes av
organisk tillväxt, vilken därmed uppgick till -16,5 procent. Området
har expanderat kraftigt sedan det första kvartalet 2016 då det
omfattade två nischer mot nuvarande sju nischer.
Resultat
Under det första kvartalet uppgick EBITA för Koncernen till 27,8
Mkr (6,2). EBITA exklusive bidrag från bolag som ej ingick i båda
perioderna uppgick till 10,4 Mkr (6,7) vilket motsvarar en organisk
tillväxt på 55 procent. Förvärv bidrog med 17,4 Mkr till årets EBITA
medan avyttrat bolag ingick med -0,4 Mkr i föregående år.
Inom Sdiptechs segment Kärnverksamhet ökade EBITA med 22,9
Mkr till 32,8 Mkr (9,9). De förvärv som genomfördes efter utgången
av det första kvartalet 2016 bidrog med 17,2 Mkr EBITA i perioden
och den organiska tillväxten uppgick till 57,4 procent. EBITAmarginalen för segmentet ökade till 14,2 procent (9,1) främst drivet
av högre marginaler i de under 2016 förvärvade enheterna, men
även jämförbara enheter uppvisade en ökad EBITA-marginal, från 9,1
procent under jämförelseperioden till 12,2 procent 2017.
Inom Kärnverksamhetens underområde Anpassade tekniska
installationer var EBITA 15,6 Mkr (6,4) och EBITA-marginalen steg till
11,5 procent (6,5), vilket även var högre än helårssiffran 9,5 procent
för 2016. Marginalökningen drevs framförallt av hissverksamheten
inom Anpassade tekniska installationer där kapacitetsutnyttjandet
totalt sett översteg den för motsvarande period föregående år. En
förklaring till detta var bland annat ett fördjupat samarbete mellan
den lokala Stockholmsbaserade hissverksamheten och den globala
hissverksamheten.
Inom Kärnverksamhetens underområde Nischade produkter och
tjänster var EBITA 17,2 Mkr (3,5) och EBITA-marginalen var 18,2
procent (33,9). Totalt tillkom EBITA om 15,0 Mkr i perioden som
ett resultat av fem genomförda förvärv, vilket därmed utgjorde en
betydande majoritet av resultatet. Omfattningen av verksamheten
inom underområdet har därmed ökat väsentligt jämfört med det
första kvartalet 2016, varför en jämförelse med EBITA-marginalen
för helår 2016 om 23,2 procent är mer relevant. Historiskt sett
har de verksamheter som nu ingår i området uppvisat en lägre
lönsamhet under det första kvartalet än för året som helhet, som
ett resultat av generellt sett lägre affärsaktivitet och därmed lägre
intäkter. Detta gäller inte minst inom nischen stomkomplettering
som är den största verksamheten inom området. Orderingången
inom stomkomplettering har varit god och överstiger nivån vid
samma tidpunkt föregående år.
Av- och nedskrivningar för koncernen ökade till -2,9 Mkr (-1,0) som
en följd av förvärvade bolag och rörelseresultatet uppgick till 27,2
Mkr (6,2) för Koncernen.
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De ﬁnansiella kostnaderna för Koncernen ökade i perioden till -2,9
Mkr (-1,2) då räntebärande skulder från kreditinstitut tillkommit
i samband förvärv under den senaste tolvmånadersperioden.
Finansnettot var därefter -2,0 Mkr (-0,1).
Periodens resultat för Koncernen uppgick till 20,1 Mkr (6,5)
där jämförelseperioden även inkluderade 4,3 Mkr resultat från
avvecklade verksamheter, dvs resultat som uppstod inom det
avyttrade segmentet Venture Management.
Förvärv under perioden
Förvärvet av Topas Vatten AB och Topas Vatten Service AB, vilket
avtalades den 21 december 2016, slutfördes den 16 januari 2017.
Topas kunderbjudande består i att agera operatör av installerade
avloppssystem, samt genom att erbjuda ett högpresterande minireningsverk till slutkund. Den samlade rörelsen omsatte ca 33 Mkr
under 2015 med en EBITA om 5 Mkr.
Den 9 mars 2017 tecknades avtal om att förvärva 51% av aktierna
i ST Liftsystems GmbH och 51% av aktierna i Aufzüge Friedl GmbH,
båda med säte i Neutal Österrike. Tillträdet förväntas ske under det
andra kvartalet av 2017. Sdiptech har en framtida option att förvärva
resterande 49% av båda bolagen.
Finansiell ställning
Kassaﬂödet från den löpande verksamheten uppgick till –1,1 Mkr
(-13,2). I båda perioderna är betald skatt stor i förhållande till
periodens resultat då slutbetalning av skatt avseende tidigare år
sker under första kvartalet. Säsongseffekter påverkar till viss del
förändringar i rörelsekapital negativt under det första kvartalet.
Kassaﬂöde från investeringsverksamheten uppgår till –22,1 Mkr
(17,3). Kassaﬂödeseffekten av det under kvartalet slutförda
förvärvet av Topas Vatten AB och Topas Vatten Service AB uppgår
till -7,4 mkr. Investeringar i ﬁnansiella anläggningstillgångar
om -10,0 Mkr avser deposition av del av köpeskillingen av det
avtalade men ej slutförda förvärvet i Österrike. Det positiva bidrag
i jämförelseperioden var ett resultat av uttag från placeringar
i kapitalförsäkringar, vilket uppgick till 20 Mkr. Investeringar
i materiella anläggningstillgångar, inklusive nettokassaﬂöde
avseende ﬁnansiell leasing, uppgick till -4,7 Mkr (-2,6).
Kassaﬂöde från ﬁnansieringsverksamheten uppgick till 12,0 Mkr
(54,6). Upptagna lån om 33,3 Mkr är dels relaterat till Topas Vatten
AB och Topas Vatten Service AB och dels reﬁnansiering avseende
det under 2015 genomförda förvärvet av Metus som initialt
skedde utan bankﬁnansiering. Amortering av lån har skett med
-17,8 Mkr (-8,8). Utdelning på preferensaktien uppgår till -3,5 Mkr
i båda perioderna, medan i jämförelseperioden lämnades även
utdelning till innehavare utan bestämmande inﬂytande om -1,0 Mkr.
Nyemission av stamaktier serie B under första kvartalet 2016 gav
ett kassaﬂödesmässigt tillskott om 67,9 Mkr.

Sdiptech AB (publ) | Inbjudan till teckning av stamaktier av serie B 2017

De räntebärande skulderna inklusive tilläggsköpeskillingar och
ﬁnansiell leasing uppgick till 671,9 Mkr (199,7). De två största
posterna inom räntebärande skulder utgjordes av 340,8 Mkr
(123,8) skulder till kreditinstitut, samt 237,6 Mkr (43,3) i uppskjuten
betalning av köpeskilling vid förvärv. Dessa villkorade köpeskillingar
klassiﬁceras som räntebärande då de nuvärdesberäknas, men
de ger inte upphov till någon faktisk räntebetalning som belastar
koncernens kassaﬂöde förrän vid slutreglering.
Nettoskulden, som inkluderar ovanstående räntebärande poster,
var vid utgången av kvartalet 557,4 Mkr (52,1). Nettoskulden
beräknad på endast skulder till kreditinstitut uppgick till 226,3
Mkr (-23,8). Koncernens Nettoskuld i förhållande till EBITDA (se
deﬁnitioner, not 8) uppgick till 3,06. Banknettoskuld – då endast
räntebärande skulder från kreditinstitut inkluderas – i förhållande
till EBITDA var 1,32.
Personal
Antalet medarbetare uppgick vid första kvartalets utgång till 720
(452) och vid årets ingång till 680. Förvärvade bolag under 2017
bidrar med 14 medarbetare, medan övrig ökning från årets ingång
främst härrör från ökning av montörer inom den globala hissinstallationsverksamheten.
Risker och osäkerhetsfaktorer
Koncernen och moderbolaget är genom sin verksamhet exponerad
för olika slag av ﬁnansiella risker, främst relaterade till lån och
kundfordringar. De ﬁnansiella riskerna består av ränterisk, kreditrisk
och ﬁnansieringsrisk. För mer detaljerar information hänvisas till not
15 i årsredovisningen 2016.
Transaktioner med närstående
Närstående transaktioner förekommer främst med majoritetsägarbolaget Serendipity Group och Serendipty Ixora vilka har
samma huvudägare. Information om transaktioner med närstående
återﬁnns i not 7 i delårsrapporten för jan-mar 2017.
Händelser efter rapportperiodens utgång
Sdiptech meddelade den 5 april 2017 att styrelse och ledning
fastställt nya ﬁnansiella mål för verksamheten, se vidare sid 5.
Den 19 april 2017 kommunicerades att Sdiptech avser att notera
Bolagets stamaktie av Serie B på Nasdaq First North Premier.
Noteringen förväntas ske under andra kvartalet 2017 och innefatta
en nyemission av stamaktier av serie B om ca 500 Mkr.
Den 21 april överlät Sdiptech sin fordran på Serendipity Ixora
om 39,1 MKr till bolagets huvudägare Serendipity Group, som
en amortering på Bolagets skuld till Serendipity Group. Därmed
reducerades skulden till Serendipity Group från 68,0 Mkr till
28,9 Mkr. Fordran på Serendipity Ixora var precis som lånet från
Serendipity Group räntefritt och klassiﬁcerades som kortfristig,
varför överlåtelsen inte har eller kommer att få någon inverkan på
likviditet eller kostnader i något av de tre bolagen. Syftet var att så
långt som möjligt förenkla mellanhavandena mellan bolagen.

JÄMFÖRELSE MELLAN RÄKENSKAPSÅREN 2016
OCH 2015
Resultaträkning
Intäkter
Nettoomsättning
Nettoomsättningen för den kvarvarande verksamheten under
räkenskapsåret uppgick till 775,5 Mkr (412,4), en ökning om
363,1 Mkr. Av denna stod förvärvade bolag under 2016 inom kärnverksamheten för 244,0 Mkr och ytterligare 102,8 Mkr tillkom
från verksamheter förvärvade under 2015, till den del dessa inte
ingick i hela jämförelseperioden. Totalt ökade nettoomsättningen
med 88 procent jämfört med helåret 2015. Organisk tillväxt för
samtliga enheter som ingick i koncernen under hela jämförelseperioden var 5 procent.
Övriga intäkter
Övriga intäkter uppgick till 13,4 Mkr (2,0). Ökningen avser till
största del reavinst på avyttrad fastighet i Stockholm Hiss- och
Elteknik, samt omvärdering av förvärvsrelaterade skulder.
Kostnader
Direkta kostnader
Direkta kostnader ökade med 142,7 Mkr och uppgick till 321,6 Mkr
(178,9). Ökningen är en följd av de under året förvärvade verksamheterna samt effekter av att de under 2015 genomförda
förvärven ingått i koncernen hela räkenskapsåret 2016 jämfört
med endast del av jämförelseåret 2015.
Personalkostnader
Personalkostnader ökade med 116,4 Mkr och uppgick till 268,3
Mkr (151,9). Ökningen är till stor del hänförlig till de under året
förvärvade bolagen som tillsammans står för 54,0 Mkr av
koncernens personalkostnad 2016. De bolag som förvärvades
under 2015 och inte konsoliderades under alla tolv månader bidrog
med 42,0 Mkr i ökade personalkostnader till koncernen avseende
2016 jämfört med 2015. Koncernen hade vid utgången av 2016 663
heltidsanställda att jämföra med 503 vid utgången av 2015.
Övriga externa kostnader
Övriga externa kostnader ökade med 32,4 Mkr och uppgick till
79,6 Mkr (47,2).
På samma sätt som för direkta kostnader och personalkostnader
är ökningen hänförligt till årets förvärv och helårseffekter av
förvärv genomförda under jämförelseåret.
Rörelseresultat
Koncernens rörelseresultat för helåret för den kvarvarande
verksamheten uppgick till 110,8 Mkr (33,7).
Rörelseresultat för segmentet Kärnverksamhet uppgick till 110,3
Mkr (49,2 Mkr), där ökningen är en följd av genomförda förvärv
under 2016 och full helårseffekt avseende förvärven under 2015.
Resterande rörelseresultat, vilket kommer från segmentet Supportverksamhet, samt från Koncerngemensamma funktioner och
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elimineringar uppgick till 0,5 Mkr (-15,5). Bland elimineringar
under 2016 ingår övriga rörelseintäkter om 9,0 Mkr avseende
avyttring av fastighet via bolag samt omvärdering av tilläggsköpeskillingar, övrig förbättring kommer huvudsakligen av att Supportverksamheten har haft ökade externa intäkter.

Kundfordringar ökade med 80,2 Mkr och uppgick den 31 december
2016 till 155,9Mkr (75,2). Ökningen är huvudsakligen beroende
på förvärven som genomförts under 2016, vilka står för 63,3 Mkr
av koncernens kundfordringar. Kundfordringar i förhållande till
koncernens nettoomsättning uppgick till 20,1% (18,2%).

Årets resultat
Koncernens ﬁnansiella intäkter ökade med 2,2 Mkr och uppgick
till 2,5 Mkr (0,3), ökningen avser huvudsakligen valutakursvinster.
Koncernens ﬁnansiella kostnader ökade med 3,5 Mkr och uppgick
till 9,9 Mkr (6,4). Det huvudsakliga skälet är ökade räntekostnader
till följd av upptagna förvärvskrediter för de under 2016 och 2015
genomförda förvärven. Skatt på periodens resultat uppgick till
24,1 Mkr (12,2). Årets resultat före resultat från avvecklade
verksamheter uppgick därmed till 79,4 Mkr (15,4). Årets resultat
inklusive resultat från avvecklade verksamheter uppgick till 83,9
Mkr (205,2).

Övriga omsättningstillgångar bestående av Förutbetalda
kostnader och upplupna intäkter, Aktuella skattefordringar samt
Övriga fordringar uppgick per den 31 december till 95,2 Mkr
(110,9). Bland övriga fordringar avser 39,1 Mkr (79,1) fordran som
uppstod i samband med att Sdiptech avyttrade verksamheten
Venture Management till Serendipity Ixora under 2015.

Balansräkning
Tillgångar
Koncernens totala tillgångar uppgick den 31 december 2016 till
1 269,3 Mkr (798,6). Den huvudsakliga anledningen till ökningen
är förvärven inom Kärnverksamheten av Castella Entreprenad,
Hydrostandard Mätteknik, Cliff Models, HissPartner, Frigotech,
Hansa Vibrations och omgivningskontroll samt Unipower som
genomfördes under 2016.
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar ökade med 518,3 Mkr och
uppgick den 31 december 2016 till 806,1 Mkr (287,8). Ökningen
är i princip uteslutande hänförlig till goodwill avseende förvärven
under 2016.
Materiella anläggningstillgångar uppgick till 49,6 Mkr (18,6).
Av ökningen om 31,0 Mkr avser 17,8 Mkr anläggningstillgångar
intagna i balansräkningen i samband med 2016 års rörelseförvärv.
Tillgångar med ﬁnansiell leasing, vilket huvudsakligen avser fordon,
har ökat med 13,7 Mkr och uppgick till 21,9 Mkr (8,2). Dessa
tillgångar motsvaras av räntebärande skulder i balansräkningen.
Försäljningar och utrangeringar har reducerat tillgångarna med
-5,7 Mkr och avser främst avyttring av fastighet i dotterbolaget
Stockholm Hiss och Elteknik, medan investeringar förutom
ﬁnansiell leasing uppgår till 8,5 Mkr (2,0).
Finansiella anläggningstillgångar uppgick till 2,6 Mkr (22,5).
Minskningen avser huvudsakligen uttag från placeringar i kapitalförsäkring som gått in till likvida medel och därefter utnyttjats vid
förvärv.
Omsättningstillgångar
Färdiga varor och handelsvaror ökade under 2016 med 6,3 Mkr
och uppgick den 31 december 2015 till 34,2 Mkr (27,9). Ökningen
är hänförlig till de under året förvärvade bolagen. Varor i
förhållande till nettoomsättning uppgick till 4,4% (6,7%).
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Eget kapital
Eget kapital hänförligt till Bolagets aktieägare uppgick per den
31 december 2016 till 427,6 Mkr (496,8). Utdelning på preferensaktien om 14 Mkr samt utdelning av aktier i avvecklad varsamhet
om 171,3 Mkr – dessa 173,1 Mkr bestod i 166,8 Mkr redovisat
värde per 31 december 2015 samt 4,5 Mkr har minskat eget
kapital, medan en emission av stamaktier i början av 2016 ökat
70,0 Mkr före emissionsutgifter om 2,1 Mkr har ökat eget kapital
utöver årets resultat.
Innehav utan bestämmande inﬂytande ökade med 7,2 Mkr och
uppgick den 31 december 2016 till 33,1 Mkr (25,9).
Skulder
Räntebärande skulder
Långfristiga och kortfristiga räntebärande skulder ökade med 511,8
Mkr och uppgick den 31 december 2016 till 637,6 Mkr (208,2).
Ökningen är främst hänförlig till de förvärvslån och tilläggsköpeskillingar som upptagits i samband med årets förvärv. De två
största posterna inom räntebärande skulder utgjordes av 329,0 Mkr
skulder till kreditinstitut, samt 213,3 Mkr i uppskjuten betalning av
köpeskilling vid förvärv. Dessa uppskjutna betalningar vid förvärv
klassiﬁceras som räntebärande då de nuvärdesberäknas, men de
ger inte upphov till någon faktisk räntebetalning som belastar
Koncernens kassaﬂöde förrän vid slutreglering. Vidare klassiﬁceras
även lån om 67,9 Mkr från Sdiptechs huvud-ägare Serendipity
Group som räntebärande, trots att räntan på dessa är satt till noll
procent, då de bör ses som en del av Bolagets nuvarande skuldﬁnansiering.
Övriga långfristiga skulder
Avser huvudsakligen uppskjutna skatteskulder avseende
obeskattade reserver i förvärvade bolag.
Kortfristiga icke räntebärande skulder
Sammanlagda kortfristiga icke räntebärande skulder ökade med
74,5 Mkr och uppgick till 163,8 Mkr (89,3). Ökningen kommer
främst från ökade leverantörsskulder och upplupna kostnader till
följd av konsolideringen av de under året genomförda förvärven.
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Kassaﬂödesanalys
Kassaﬂöde från den löpande verksamheten
Koncernens kassaﬂöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital uppgick till 83,3 Mkr (14,1).
Kassaﬂödet från förändringar i rörelserelaterade fordringar uppgick
under 2016 till -41,9 Mkr (-26,9). Kassaﬂödet från förändringar i
rörelserelaterade skulder uppgick till 20,2 Mkr (-18,7).
Justerat för förändringar i rörelsekapital uppgick kassaﬂödet från
den löpande verksamheten under 2016 till 61,6 Mkr (-31,6).
Kassaﬂöde från investeringsverksamheten
Koncernens kassaﬂöde från investeringsverksamheten under
2016 uppgick till -301,3 Mkr (-162,9 Mkr). Genomförda rörelseförvärv under 2016 gav ett netto utﬂöde av likvida medel om
-357,5 Mkr (-160,7). Under 2016 erhölls 40 Mkr av den fordran
om 79,1 Mkr som uppkom 2015 i samband med avyttringen av
verksamheten Venture Management till Serendipity Ixora – en
fordran om 39,1 Mkr kvarstår i övriga fordringar. Under 2016
avyttrades Forward Technologies, vilka ingick i affärsområdet
Supportverksamhet, vilket gav en negativ kassaﬂödeseffekt om
-1 Mkr då försäljningslikviden understeg likvida medel i bolaget
vid avyttringstidpunkten.
Investeringar i materiella anläggningstillgångar inklusive kassaﬂödeseffekt av ﬁnansiell leasing uppgick under 2016 till -13,5 Mkr
(-2,0). Avyttringar av materiella tillgångar under 2016, vilket
främst avser en såld fastighet, medförde ett positivt kassaﬂöde
om 10,8 Mkr.
Avyttringar av ﬁnansiella tillgångar, vilket avser uttag av
placeringar i kapitalförsäkringar, uppgick under 2016 till 20,0 Mkr.
Kassaﬂöde från ﬁnansieringsverksamheten
Kassaﬂödet från ﬁnansieringsverksamheten under 2016 uppgick
till 276,1 Mkr (243,1).
Upptagna lån uppgick till 298,6 Mkr (145,0) och av dessa avsåg
257,2 Mkr upptagna lån från kreditinstitut i samband med förvärv
av dotterbolag. Ytterligare 44,0 Mkr är upptagna lån från
Koncernens huvudägare Serendipity Group, och i övrigt består
förändringen av avdrag för uppläggningsavgifter. Amorteringar
av banklån och andra räntebärande skulder uppgick under 2016
till -75,2 Mkr (-54,9). Nyemission av stamaktier som genomfördes i februari 2016 gav ett tillskott på 67,9 Mkr netto efter
emissionskostnader. Utdelning till preferensaktieägare har under
2016 skett med 14,0 Mkr (14,0) och vidare har utdelning till
innehavare utan bestämmande inﬂytande skett med 1,2 Mkr.

JÄMFÖRELSE MELLAN RÄKENSKAPSÅREN
2015 OCH 2014
Resultaträkning
Intäkter
Nettoomsättning
Koncernens nettoomsättning ökade med 279,6 Mkr jämfört med
2014 och uppgick till 412,4 Mkr (135,5). De under året förvärvade
verksamheter Mankan Hiss, Medicvent, Centralbyggarna i
Åkersberga, Thors Trading samt Metus, bidrog med 188,7 Mkr.
Resterande ökning kommer huvudsakligen från att S:t Eriks Hiss
och KM Hiss & Portservice konsoliderats i Koncernen för hela
räkenskapsåret 2015 jämfört med endast fyra månader under 2014.
Övriga intäkter
Övriga intäkter uppgick till 2,0 Mkr (6,9). Minskningen beror
främst av att utdelning på aktier i Serendipity Ixora om 5,9 Mkr
erhölls under 2014.
Kostnader
Direkta kostnader
Direkta kostnader ökade med 123,0 Mkr och uppgick till 178,9 Mkr
(55,9). Ökningen är en följd av de under året förvärvade verksamheterna samt effekter av att de under 2014 genomförda förvärven
ingått i koncernen hela räkenskapsåret 2015 jämfört med endast
fyra månader 2014.
Personalkostnader
Personalkostnader ökade med 103,2 Mkr och uppgick till
151,9 Mkr (48,7). Ökningen är till största delen hänförlig till de
under året förvärvade bolagen som tillsammans står för 64,6 Mkr
av koncernens personalkostnad 2015. Personalkostnaden i
de bolag som förvärvades under 2014, och därmed ingick i
Koncernen endast del av 2014, uppgick till 47,9 Mkr avseende
2015 och 15,6 Mkr under den delen av 2014 de ingick i koncernen.
Koncernen hade vid utgången av 2015 503 heltidsanställda att
jämföra med 125 vid utgången av 2014.
Övriga externa kostnader
Övriga externa kostnader ökade med 28,9 Mkr och uppgick till
47,2 Mkr (18,3).
På samma sätt som för direkta kostnader och personalkostnader
är ökningen hänförligt till årets förvärv och helårseffekter av
förvärv genomförda under jämförelseåret.
Rörelseresultat
Koncernens rörelseresultat ökande med 15,3 Mkr och uppgick
till 33,7 Mkr (18,4). Affärsområdet Kärnverksamhet (tidigare
Technical services) del av rörelseresultatet uppgick till 49,2 Mkr
(20,8), ökningen är en följd av genomförda förvärv under 2015
och senare delen av 2014. Resterande del av rörelseresultatet
avser affärsområdet Supportverksamhet (tidigare Corporate
Services) samt Koncerngemensamma funktioner och elimineringar och uppgick till -15,5 Mkr (-2,4). Förutom minskade övriga
intäkter i form av utdelning på innehavet i Serendipity Ixora är
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resultatförsämringen till stor del hänförliga till den högre förvärvstakten genom förstärkningar av personal inom support och
koncerngemensamma funktioner.
Årets resultat
Koncernens resultat från ﬁnansiella poster minskade med 5,0 Mkr
och uppgick till -6,1 Mkr (-1,1). Det huvudsakliga skälet till minskningen är ökade räntekostnader till följd av upptagna förvärvskrediter för de under 2014 och 2015 genomförda förvärven.
Skattekostnad för perioden uppgick till -12,2 Mkr (-3,9) varför
årets resultat för kvarvarande verksamheter uppgick till 15,4 Mkr
(13,4). Försäljningen av Venture Management redovisas som
Avvecklade verksamheter och inklusive resultatet från dessa var
årets resultat 205,2 Mkr (34,4).
Balansräkning
Tillgångar
Koncernens totala tillgångar uppgick den 31 december 2015 till
798,6 Mkr (271,0). Den huvudsakliga anledningen till ökningen är
förvärven av Mankan Hiss, Medicvent, Centralbyggarna i Åkersberga, Thors Trading samt Metus som genomfördes under 2015.
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar ökade med 179,8 Mkr och
uppgick den 31 december 2015 till 287,8 Mkr (108,0). Ökningen
är i princip uteslutande hänförlig till goodwill avseende förvärven
under 2015.
Materiella anläggningstillgångar uppgick till 18,6 Mkr (13,3). Av
ökningen om 5,3 Mkr avser 4,1 Mkr anläggningstillgångar intagna i
balansräkningen i samband med 2015 års rörelseförvärv.
Finansiella anläggningstillgångar uppgick den 31 december 2015
till 22,5 Mkr och består huvudsakligen av placeringar i kapitalförsäkringar om 20,0 Mkr. Finansiella anläggningstillgångar per
den 31 december 2014 uppgick till 47,4 Mkr och bestod huvudsakligen av aktier i Serendipty Ixora om 45,3 Mkr.
Omsättningstillgångar
Färdiga varor och handelsvaror ökade under 2015 med 18,1 Mkr
och uppgick den 31 december 2015 till 27,9 Mkr (9,8). Ökningen
är en följd av de under året förvärvade bolagen. Varor i förhållande
till nettoomsättning uppgick till 6,7% (7,2%).
Kundfordringar ökade med 37,8 Mkr och uppgick till den 31
december 2015 till 75,2 Mkr (37,4). Ökningen om 37,8 Mkr är
huvudsakligen beroende på förvärven som genomförts under
2015. Kundfordringar i förhållande till nettoomsättning uppgick
till 18,2% (27,6%).
Övriga omsättningstillgångar bestående av Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter, Aktuella skattefordringar samt Övriga
fordringar uppgick per den 31 december till 110,9 Mkr (15,6). Av
ökningen om 95,3 Mkr avser 79,1 Mkr fordran som uppstod i
samband med att Sdiptech avyttrade verksamheten Venture
Management till Serendipity Ixora.
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Eget kapital
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade med
352,4,5 Mkr och uppgick per 31 december till 470,9 Mkr (118,5).
I tillägg till preferensaktiemissionen (175,0 Mkr före emissionskostnader om 7,9 Mkr) bestod förändringen i resultatet för helåret inklusive avyttrad verksamhet om 199,0 Mkr och utdelning
på preferensaktien om 14,0 Mkr. Innehav utan bestämmande
inﬂytande ökade med 7,1 Mkr och uppgick den 31 december
2015 till 25,9 Mkr (18,8).
Skulder
Räntebärande skulder
Långfristiga och kortfristiga räntebärande skulder ökade med
125,8 Mkr och uppgick den 31 december 2015 till 208,2 Mkr (82,4).
Ökningen är hänförlig till de förvärvslån och tilläggsköpeskillingar
som upptagits i samband med årets förvärv.
Övriga långfristiga skulder
Avser huvudsakligen uppskjutna skatteskulder avseende
obeskattade reserver i förvärvade bolag.
Kortfristiga icke räntebärande skulder
Sammanlagda kortfristiga icke räntebärande skulder ökade
med 37,9 Mkr och uppgick till 89,2 Mkr (51,3). Ökningen kommer
främst från ökade Leverantörsskulder och Upplupna kostnader till
följd av konsolideringen av de under året genomförda förvärven.
Kassaﬂödesanalys
Kassaﬂöde från den löpande verksamheten före förändring av
rörelsekapital.
Koncernens kassaﬂöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital uppgick till 14,1 Mkr (8,9 Mkr
inklusive kassaﬂöde om -1,1 Mkr från avvecklade verksamheter).
Förändring i rörelsekapital
Kassaﬂödet från förändringar i kortfristiga fordringar under 2015
var -26,9 Mkr (-7,4 Mkr). Förändringar i rörelseskulder var -18,7
Mkr (1,8 Mkr).
Kassaﬂöde från den löpande verksamheten
Justerat för förändringar i rörelsekapital uppgick kassaﬂödet från
den löpande verksamheten under 2015 till -31,6 Mkr (3,3 Mkr
inklusive kassaﬂöde om -1,1 Mkr från avvecklade verksamheter).
Kassaﬂöde från investeringsverksamheten
Koncernens kassaﬂöde från investeringsverksamheten under
2015 var -162,9 Mkr (-35,9). Investeringar avser för båda åren
främst rörelseförvärv -160,7 Mkr (-65,8). Under 2014 avyttrade
Sdiptech sitt innehav av preferensaktier i Serendipity Ixora vilket
gav en positiv kassaﬂödeseffekt om 32,4 Mkr.
Kassaﬂöde från ﬁnansieringsverksamheten
Upptagna lån, som upptagits för ﬁnansiering av förvärv, uppgick
under 2015 till 145,0 Mkr (70). Amortering av lån uppgick under
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2015 till -54,9 Mkr (-26,2). Nyemissionen 2015 av preferensaktier
gav ett tillskott på 167,1 Mkr efter emissionskostnader. Utdelning
på preferensaktier uppgick under 2015 till 14 Mkr.

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Koncernens immateriella anläggningstillgångar avser i huvudsak
goodwill. Per den 31 december 2016 uppgick det redovisade
värdet av immateriella anläggningstillgångar till 806,2 Mkr där
goodwill motsvarade 805,7 Mkr. En nedskrivningsprövning görs
årligen för samtliga poster som upptagits under goodwill. I det
fall en speciﬁk bolagshändelse sker under året som gör att det
redovisade beloppet för goodwill skulle kunna vara för högt så
genomförs en prövning i innevarande kvartal av den speciﬁka
goodwill som berörs. Vid det test av goodwill som genomfördes
per årsbokslutet 2016 gjordes bedömningen att återvinningsvärdet i samtliga fall motsvarade eller översteg det redovisade
värdet på respektive dotterbolag inklusive goodwill.

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Koncernens materiella anläggningstillgångar avser i huvudsak
inventarier, verktyg och installationer. Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för
avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan
hänföras till förvärvet av tillgången. Kontors- och Industribyggnader
redovisas till verkligt värde efter avdrag för ackumulerade
avskrivningar. Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade
värde eller redovisas som en separat tillgång, beroende på vilket som
är lämpligt, endast då det är sannolikt att de framtida ekonomiska
förmåner som är förknippade med tillgången kommer att komma
koncernen tillgodo och tillgångens anskaffningsvärde kan mätas
på ett tillförlitligt sätt. Redovisat värde för den ersatta delen tas
bort från balansräkningen. Alla andra former av reparationer och
underhåll redovisas som kostnader i resultaträkningen under den
period de uppkommer. Leasing klassiﬁceras i koncernredovisningen
som materiella anläggningstillgångar i den utsträckning den anses
vara ﬁnansiell. Ett leasingavtal anses vara ﬁnansiellt i det fall de
ekonomiska riskerna och förmånerna i allt väsentligt har överförts
till leasetagaren. Per den 31 december 2016 uppgick materiella
anläggningstillgångar till 49,6 Mkr varav 21,9 Mkr utgjordes av
ﬁnansiell leasing och 27,7 Mkr utgjordes av övriga materiella
anläggningstillgångar.

INVESTERINGAR
Sdiptechs investeringar, vid sidan av förvärv är huvudsakligen
relaterade till investeringar i materiella anläggningstillgångar,
vilket inkluderar tillskottet från vad som klassiﬁceras som
ﬁnansiell leasing i Koncernen. Finansiellt leasade tillgångar var ej
särredovisade i årsredovisningarna för 2014 och 2015
Mkr
Byggnader och mark
Finansiellt leasade tillgångar
Inventarier, verktyg, installationer
Summa materiella anläggningstillgångar

2016

2015

2014

6,6

8,0

5,2

21,9
21,1
49,6

8,2
2,4
18,6

7,1
1,0
13,3

Per datumet för Prospektet har Bolaget inga väsentliga pågående
investeringar och Bolagets ledningsorgan har inte heller gjort
några åtagande om framtida investeringar, med undantag från
vad som framkommer i nedanstående avsnitt ”Förvärvade, ej
tillträdda aktier”.
Förvärvade, ej tillträdda aktier
Bolaget har ingått avtal den 9 mars 2017 om att förvärva 51 procent
av aktierna i de två österrikiska bolagen ST Liftsystems Gmbh och
Aufzüge Friedl Gmbh. Köpeskillingen uppgick till 6,5 MEUR och i
tillägg fördelas framtida vinster i bolagen enligt en tilläggsköpeskillingsmodell som löper över fem år. Sdiptech har som del av
avtalet en option att förvärva de återstående 49 procenten i
respektive bolag, och säljaren har på motsvarande sätt en option
att avyttra de återstående 49 procenten i respektive bolag.
Tillträde till aktierna beräknas ske före utgången av det andra
kvartalet 2017.

AVYTTRINGAR
I det andra kvartalet 2016 avyttrades Koncernens dotterbolag
Forward Technologies AB. Vid avyttringen uppstod en reaförlust
understigande 0,1 Mkr.
I det fjärde kvartalet 2016 avyttrade Koncernens dotterbolag
Stockholm Hiss och Elteknik en kontorsfastighet till ett värde av
9,5 Mkr. Vid försäljningen uppstod en reavinst om 4,4 Mkr som
redovisats under övriga intäkter i Koncernens resultaträkning.
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KAPITALISERING OCH ANNAN FINANSIELL INFORMATION
KAPITALISERING OCH NETTOSKULDSÄTTNING
Tabellerna i detta avsnitt redovisar Bolagets kapitalisering och
skuldsättning på koncernivå per den 31 mars 2017. Se avsnitt
”Aktiekapital och ägarförhållanden” för ytterligare information
avseende bland annat Bolagets aktiekapital och aktier. Tabellerna
i detta avsnitt bör läsas tillsammans med avsnittet ”Operationell
och ﬁnansiell översikt” och "Utvald ﬁnansiell information i sammandrag", med tillhörande noter som har införlivats i Prospektet
genom hänvisning.
Eget kapital och skuldsättning
Koncernens kapitalisering består av eget kapital, förvärvslån eller
uppskjuten betalning av ersättning till säljare som redovisas som
skuld. Majoriteten av skulderna är räntebärande. Förvärvslånen
är upptagna per förvärv utav respektive förvärvande dotterbolag
inom Koncernen och Sdiptech (Koncernens moderbolag) har
därmed inga sådana förvärvsskulder. Förvärvslånen är huvudsakligen upptagna hos Nordea, Swedbank och Zagrebacka Bank.
Per den 31 mars 2017 uppgick Koncernens egna kapital till 477,3
Mkr. Det egna kapitalet bestod per det datumet av aktiekapital
om 0,6 Mkr, övrigt tillskjutet kapital om 240,4 Mkr, upparbetat
resultat inklusive årets resultat 201,5 Mkr, samt innehav utan
bestämmande inﬂytande om 34,3 Mkr.
Koncernens skulder uppgick per 31 mars 2017 till 671,9 Mkr och
var fördelade enligt följande:
• Långfristiga räntebärande skulder till kreditinstitut: 264,2 Mkr
• Långfristiga ﬁnansiella leaseskulder: 14,0 Mkr
• Övriga långfristiga skulder: 223,1 Mkr
• Kortfristiga lån från närstående: 68,0 Mkr
• Kortfristiga räntebärande skulder till kreditinstitut: 76,6 Mkr
• Kortfristiga ﬁnansiella leaseskulder: 9,8 Mkr
• Övriga kortfristiga räntebärande skulder 16,3 Mkr
Nedanstående tabell innehåller information om Koncernens egna
kapital och räntebärande skuldsättning per 31 mars 2017.
Koncernen
2017-03-31

Mrk
Kortfristiga skulder
Mot borgen
Mot säkerhet
Utan garanti/borgen eller säkerhet
Summa kortfristiga skulder
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86,4
84,3
170,6

Långfristiga skulder
Mot borgen
Mot säkerhet
Utan garanti/borgen eller säkerhet
Suma långfristiga skulder

278,2
223,1
501,2

Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Upparbetat resultat inklusive årets resultat
Innehav utan bestämmande inﬂytande

0,6
240,4
202,1
34,3

Summa eget kapital

477,3

Total nettoskuldsättning
Koncernens likviditet uppgick per 31 mars 2017 till 114,5 Mkr.
Koncernens kortfristiga fordringar uppgick per 31 mars 2017 till
39,1 Mkr och bestod av fordran på Serendipity Ixora.
Kortfristiga skulder uppgick till 170,7 Mkr per 31 mars 2017. Utav
dessa var 76,6 Mkr skulder till kreditinstitut upptagna i samband
med förvärv. 68 Mkr avsåg lån från närstående Serendipity Group
och leaseskulder om 9,8 Mkr.
Koncernens långfristiga skulder uppgick per 31 mars 2017 till
501,2 Mkr. Den största posten om 264,2 Mkr utgjordes av
lång fristiga banklån kopplade till genomförda förvärv och andra
lång fristiga lån uppgick till 237,0 Mkr
Nedanstående tabell visar Koncernens totala nettoskuldsättning
per 31 mars 2017. Den totala nettoskulden var 518,3 Mkr.
Mrk
(A) Kassa
(B) Andra likvida medel
(C) Lätt realiserbara värdepapper
(D) Likviditet (A)+(B)+(C)
(E) Kortfristiga fodringar
(F)
(G)
(H)
(I)

Kostfristiga banklån
Kostfristig del av långfristiga skulder
Andra kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder (F)+(G)+(H)

(J) Netto kortfristig nettoskuldsättning (I)–(E)–(D)
(K)
(L)
(M)
(N)
(O)

Långfristiga banklån
Emitterade obligationer
Andra långfristiga lån
Långfristiga skulder (K)+(L)+(M)
Nettoskuldsättning (J)+(N)

Koncernen
2017-03-31
114,5
–
–
114,5
39,1
–
76,6
94,1
170,6
17,1
264,2
–
237,0
501,2
518,3

Poster utanför balansräkningen
Koncernen är inte part till några arrangemang utanför balansräkningen som har eller rimligen kan förväntas ha någon nuvarande
eller framtida väsentlig inverkan på Koncernens ﬁnansiella ställning,
intäkter eller kostnader, resultat, likviditet, investeringar i
anläggningstillgångar eller kapitalresurser.
Kreditavtal
I samband med respektive förvärv tecknar Sdiptech avtal med
kreditinstitut om ett förvärvslån som delﬁnansiering av det
aktuella förvärvet. Som säkerhet för ett sådant kreditavtal lämnas
vanligtvis samtliga innehavda aktier i det förvärvade bolaget. Någon
ytterligare säkerhet eller garanti, som exempelvis moderbolagsgaranti, lämnas inte. Det ﬁnns inte heller någon så kallade crossdefault klausul i dessa avtal som skulle kunna leda till att andra
krediter sägs upp i det fall en viss verksamhet inte uppfyller
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de åtaganden som är avtalade. Detta innebär att risken vid en
eventuell negativ utveckling i ett förvärvat bolaget som skulle göra
att avtalade åtaganden mot kreditgivaren inte uppfylls enbart
påverkar det speciﬁka bolaget snarare än till exempel Koncernens
moderbolag eller något annat av Koncernens dotterbolag. I tillägg
till dessa förvärvsrelaterade krediter har ett par av Koncernens
dotterbolag rörelserelaterade krediter som uppgår till 12,4 Mkr per
31 mars 2017. Per 31 december 2016 uppgick Koncernens totala
redovisade skuld till kreditinstitut till 329,0Mkr, varav 67,9 Mkr
var kortfristiga. För ytterligare information om kreditavtalen, se
avsnittet ”Legala frågor och kompletterande information”.
Rörelsekapital
Styrelsen för Sdiptech bedömer att det beﬁntliga rörelsekapitalet i Koncernen är tillräckligt för Koncernens behov under
den kommande tolvmånadersperioden vad gäller den nuvarande
omfattningen av Koncernens verksamhet. En viktig del i Sdiptechs
tillväxtplan under de kommande fem åren är att genomföra
förvärv. För att dessa ska kunna realiseras behöver Sdiptech
tillföras ytterligare kapital som avses utgöra del av ﬁnansieringen
av framtida köpeskillingar. Vid respektive förvärv tillförs Sdiptech
det rörelsekapital som krävs för att driva den förvärvade
verksamheten utan några ytterligare kapitaltillskott.

Tendenser
Utöver vad som beskrivs i avsnittet ”Riskfaktorer”, ﬁnns såvitt
styrelsen känner inga kända trender, osäkerhetsfaktorer,
potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser
som kan förväntas ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets
framtidsutsikter under det innevarande räkenskapsåret.
Väsentliga händelser i Sdiptechs ﬁnansiella ställning eller
ställning på marknaden efter den 31 mars 2017
• Sdiptech ingick avtal om förvärv av 51 procent av aktierna i
de två österrikiska bolagen ST Liftsystems Gmbh och Aufzüge
Friedl Gmbh i mars 2017. Tillträde av aktierna beräknas ske
före utgången av det andra kvartalet 2017.
• Sdiptech meddelade den 5 april 2017 att styrelsen och
ledningen i Sdiptech fastställt nya ﬁnansiella mål för verksamheten. Se avsnitt "Verlsamhetsbeskrivning - Finansiella mål".
• Den 21 april 2017 överlät Sdiptech sin fordran på Serendipidy
Ixora om 39 Mkr till Bolagets huvudägare Serendipidy Group AB
som en amortering på Bolagets skuld till Serendipidy Group AB,
vilken därmed reducerades till 28 Mkr.
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STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISOR
STYRELSE
Enligt Sdiptechs bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre
och högst tio bolagsstämmovalda ledamöter, med högst fem
bolagsstämmovalda suppleanter. Styrelsen består för närvarande
av sex ledamöter valda för tiden intill slutet av årsstämman 2017.
Ashkan Pouya, Saeid Esmaeilzadeh och Mikael Lönn valdes till
styrelseledamöter på årsstämman den 14 juni 2016. Katarina
Lundblad Pinnekamp och Johnny Alvarsson valdes till styrelseledamöter på extra bolagsstämma den 23 november 2016 och
Jan Samuelson valdes till styrelseledamot på extra bolagsstämma den 28 mars 2017.

Namn

Styrelseledamot sedan

Befattning

Aktieinnehav i Bolaget

Oberoende
Nej60
Nej60
Ja
Ja
Ja
Ja

Ashkan Pouya

1976

2004

Ordförande

2 000 000 stamaktier av serie A och
13 010 051 stamaktier av serie B59

Saeid Esmaeilzadeh
Mikael Lönn
Katarina Lundblad Pinnekamp
Johnny Alvarsson
Jan Samuelson

1974
1949
1952
1950
1963

2015
2015
2016
2016
2017

Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

2 000 000 stamaktier av serie A och
13 010 051 stamaktier av serie B59
169 215 stamaktier av serie B
9 090 stamaktier av serie B
18 200 stamaktier av serie B
91 000 stamaktier av serie B

59

Genom Serendipity Group AB.

60

80

Födelseår

Av nedanstående tabell framgår styrelsens ledamöter, deras
födelseår, året de först valdes in, ledamöternas befattning
och oberoende samt aktieinnehav i Bolaget per dagen för detta
Prospekt. Nedanstående upplysningar om styrelseledamöters
aktieinnehav i Sdiptech omfattar närståendes innehav samt
innehav via kapitalförsäkring.

Bedöms ej vara oberoende i förhållande till större aktieägare på grund av sitt innehav i Sdiptech genom Serendipity Group AB.
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ASHKAN POUYA, FÖDD 1976

SAEID ESMAEILZADEH, FÖDD 1974

Styrelseordförande sedan 2004.
Utbildning: Ekonomexamen, Uppsala universitet.

Styrelseledamot sedan 2015.
Utbildning: Filosoﬁe doktor, Stockholms universitet.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande för Diamorph AB
(publ). Styrelseledamot i OrganoClick AB, Serendip Invest AB,
Serendipity Group AB, Serendipity Ixora AB (publ) och Voff Science
AB. Styrelsesuppleant för Sdip W AB.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande för Xbrane
Biopharma AB, Serendipity Ixora AB (publ), Premune AB (publ)
och S. Professionals AB. Styrelseledamot för Diamorph AB
(publ), Episurf Medical AB, Serendipity Group AB, IRRAS AB,
Swecure AB (publ), Nextseal AB, Nextmune MC AB, Nextmune
HoldCo AB, stiftelsen Entreprenörsskapsforum och Nextmune
AB. Styrelsesuppleant för Serendip Invest AB, VZL Vilande
AB, Auremune AB, Lenova CONSULTING AB, Premune IPR
AB, Swecure Europe AB, Intelligent Art AB, Swecure IPR AB,
Serendipity Innovations AB, DynaSeal LCT AB, Dedicure AB och
Serendipity Ventures AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande
för S:t Eriks Hiss Aktiebolag (2016), EuroTech Sire System AB (2016),
KM Hiss & Portservice AB (2016), Vascuring AB (2013), IRRAS AB
(2014) och Sdip Telfero AB (2016). Styrelseledamot för Stockholms
Hiss- & Elteknik Aktiebolag (2014), Thors Trading Aktiebolag (2016),
Diamorph Bearings AB (2012), Slutplattan QRZOLF 94373 AB
(2013), Episurf Medical AB (2013), VZL Vilande AB (2013), Diamorph
Ceramic AB (2012), Medicvent Aktiebolag (2016), Serendipity
ES AB (2014) och Intelligent Art AB (2016). Styrelsesuppleant för
ManKan Hiss AB (2016), OrganoWood AB (2015), Premune AB (publ)
(2016), Swecure AB (publ) (2016), Diamorph Services AB (2015),
Serendipity ATS AB (2016), Sdip Cocello AB (2016), Sdip Metro AB
(2016) och Sdip Stucco AB (2016).
Innehav i Sdiptech: 2 000 000 stamaktier av serie A och
13 010 051 stamaktier av serie B genom Serendipity Group AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande
för Diamorph Bearings AB (2012), Diamorph Ceramic AB (2012)
och Abera Bioscience AB (2013). Styrelseledamot för Slutplattan
QRZOLF 94373 AB (2013), Swedish Pharma Aktiebolag (2015),
Vascuring AB (2013), SciLife Clinic AB (2012), Slutplattan DOLIA
97844 AB (2013) och Juno Ekonomi AB (2015). Styrelsesuppleant
för OganoClick AB (2016), Serendipity ATS AB (2014), Voff Science
AB (2014), Sdip Stucco AB (2015).
Innehav i Sdiptech: 2 000 000 stamaktier av serie A och
13 010 051 stamaktier av serie B genom Serendipity Group AB.
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MIKAEL LÖNN, FÖDD 1949

KATARINA LUNDBLAD PINNEKAMP, FÖDD 1952

Styrelseledamot sedan 2015.
Utbildning: Fil.kand. från Stockholms Universitet samt
läkarexamen från Karolinska Institutet (specialist i urologi).

Styrelseledamot sedan 2016.
Utbildning: Civilingenjörsexamen.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande för Anti-Snore
Partner Sweden AB, och LOX Container Technology AB. Styrelseledamot för PRIMA Barn- och Vuxenpsykiatri Stockholm AB,
Genovis Aktiebolag, PRIMA Barn- och Vuxenpsykiatri Holding
AB, Redeye Aktiebolag, Mikael Lönn AB, Sturebadet Health AB,
Vizendo AB, Professionell Ägarstyrning i Sverige AB, PRIMA
Vuxenpsykiatri Stockholm AB, SciLife Clinic AB, RedHold AB,
DICEL AB, Sturebadet Health Care AB, Bostadsrättsföreningen
Tallkotten 4 och Skogsägarna Mellanskog Ekonomisk förening.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot för Exeger Sweden
AB (publ) och Exeger Operations AB.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Innehav i Sdiptech: 9 090 stamaktier av serie B.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande för
H.F. Oral Care Aktiebolag (2012), Step One Rehab AB (2016),
Herbst & Forsell Holding Aktiebolag (2014), MaBeMi Consulting
AB (2014) och LARO Psykiatri Sverige AB (2015). Styrelseledamot
för Oral Care Holding SWE AB, Norrtäljes Gemensamma Hälso,
sjukvård- och omsorgs bolag TioHundra AB (2013), Diamorph AB
(publ) (2012), Vascuring AB (2013) och XIMI 2015 Holding AB
(2012). Styrelsesuppleant för Arcoma Aktiebolag (2012) och
Digilär AB (2015).
Innehav i Sdiptech: 169 215 stamaktier av serie B.
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JOHNNY ALVARSSON, FÖDD 1950

JAN SAMUELSON, FÖDD 1963

Styrelseledamot sedan 2016.
Utbildning: Civilingenjörsexamen, Linköpings universitet.

Styrelseledamot sedan 2017.
Utbildning: Civilekonomexamen, Handelshögskolan i
Stockholm.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande för FM Mattson
Mora Group AB, Colly Company Aktiebolag, Belos Komponenter
Aktiebolag, Indutrade Flödesteknik Aktiebolag, Industri Belos AB,
Belos Holding AB, C & M Plast AB, Manava Konsult AB och Dacke
Industri AB. Styrelseledamot för Indutrade Aktiebolag, VBG
GROUP AB (publ), Nolek Aktiebolag, Nolek Fastigheter AB, PMC
Group Aktiebolag och Instalco Intressenter AB.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Saltå Kvarn AB,
Resurs Bank AB, Resurs Holding AB (publ) och Tigerholm Group
AB. Styrelseledamot i Independia AB, Business Partner Sweden
AB och Independia Invest AB samt styrelsesuppleant i EF-Gruppen
AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande
för Pentronic Aktiebolag (2015), ETP Transmission Aktiebolag
(2013), Filterteknik Sverige Aktiebolag (2012), Stålproﬁl PK Aktiebolag (2012), Dasa Control Systems AB (2012), Aktiebolaget
Elektronik-Konstruktion Innovation (ABELKO INNOVATION) (2015),
Stålproﬁl PK Invest Aktiebolag (2012), Easy-Laser AB (2012) och
Flintec Group AB (2016). Styrelseledamot för Gedevelop Aktiebolag
(2014).

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i
Invisio Communication AB, KappAhl AB (publ), Axholmen AB och
Solid Försäkringsaktiebolag.
Innehav i Sdiptech: 91 000 stamaktier av serie B.

Innehav i Sdiptech: 18 200 stamaktier av serie B.

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Sdiptechs ledning består vid dagen för detta Prospekt av två
personer. I tabellen nedan visas namn, födelseår, nuvarande
befattning, det år personen blev en ledande befattningshavare
samt aktieinnehav i Bolaget per dagen för detta Prospekt.
Nedanstående upplysningar om ledande befattningshavares
aktieinnehav i Sdiptech omfattar närståendes innehav samt
innehav via kapitalförsäkring.
Namn

Födelseår

Ledande befattningshavare sedan

Befattning

Aktieinnehav i Bolaget

258 749 stamaktier av serie B61 och
1 020 preferensaktier (eget och närståendes innehav)
85 000 stamaktier av serie B och
150 preferensaktier

Jakob Holm

1971

2015

Verkställande
direktör

Carl Johan Åkesson

1975

2015

CFO

61

Genom Currusell AB.

Sdiptech AB (publ) | Inbjudan till teckning av stamaktier av serie B 2017

83

JAKOB HOLM, FÖDD 1971

CARL JOHAN ÅKESSON, FÖDD 1975

Verkställande direktör för Sdiptech sedan 2015.
Utbildning: Civilingenjörsexamen i systemteknik, Kungliga
Tekniska högskolan.

CFO för Sdiptech sedan 2015.
Utbildning: Masterexamen i redovisning och ﬁnansiering,
Handelshögskolan i Stockholm.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande för Stockholms
Hiss- & Elteknik Aktiebolag, S:t Eriks Hiss Aktiebolag, Thors
Trading Aktiebolag, EuroTech Sire System AB, Unipower AB,
Topas Vatten AB, Frigotech Aktiebolag, Cliff Models AB, Castella
Entreprenad AB, CentralByggarna i Åkersberga AB, ManKan
Hiss AB, KM Hiss & Portservice AB, Topas Vatten Service AB,
Torslanda Personaluthyrning AB, Medicvent Aktiebolag, Torslanda
Maskin AB, APP-Models – Trollhättan AB, Trollhättan Maskin AB,
Serendipity ES AB, Sdip Telfero AB, Hydrostandard Mätteknik
Nordic AB, Sdip Modelo AB, Sdip Glacio AB och Hansa Vibrations
& Omgivningskontroll AB. Styrelseledamot för Plisken AB,
Serendipity ATS AB, Currusell AB, Sdip Cocello AB, Sdip Skatolo
AB, Sdip Nitroso AB, Sdip Veldo AB, Sdip Metro AB, Sdip Stucco
AB, Sdip Dinamito AB, Sdip Sinuso AB och Sdip Purigado AB.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot för Stockholms
Hiss- & Elteknik Aktiebolag, Thors Trading Aktiebolag, Unipower
AB, Topas Vatten AB, Cliff models AB, Castella Entreprenad AB,
KM Hiss & Portservice AB, Topas Vatten Service AB, Juno Ekonomi
AB, Torslanda Personaluthyrning AB, Medicvent Aktiebolag,
Torslanda Maskin AB, APP-Models - Trollhättan AB, Trollhättan
Maskin AB, Sdip Telfero AB, Hydrostandard Mätteknik Nordic
AB, Sdip Modelo AB, Sdip Dinamito AB och Hansa Vibrations &
Omgivningskontroll AB. Styrelsesuppleant för Stockholms Hiss- &
Elteknik Aktiebolag, EuroTech Sire System AB, ManKan Hiss AB,
Serendipity ATS AB, Serendipity ES AB, Sdip Cocello AB, Sdip
Metro AB, Sdip Stucco AB, Sdip Sinuso AB och Sdip Purigado AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande
för Voff Science AB (2015) och Fastighetsbolaget Noman 5 AB
(2017). Styrelseledamot för VZL Vilande AB (2016) och Juno
Ekonomi AB (2016). Styrelsesuppleant för Swecure AB (publ)
(2016) och Intelligent Art AB (2016).

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot för
Sportal Sverige AB (2014) och Mediaplanet Försäljnings AB (2014).
Styrelsesuppleant för Sdip Glacio AB (2016) och Fastighetsbolaget
Noman 5 AB (2017). Innehavare av CJ Åkesson Informationskonsult
(2015).
Innehav i Sdiptech: 85 000 stamaktier av serie B och
150 preferensaktier.

Innehav: 258 749 stamaktier av serie B genom Currusell AB och
1 080 preferensaktie (eget samt närståendes innehav).
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Övriga upplysningar avseende styrelsen och ledande
befattningshavare
Samtliga av styrelseledamöter och ledande befattningshavare
kan nås via Bolagets adress Stureplan 15, 111 45 Stockholm.

Ashkan Pouya och Saeid Esmaeilzadeh, i egenskap av indirekta
innehavare av en majoritetspost i Bolaget, kan företräda
intressen som skulle kunna avvika från eller konkurrera med
Bolagets eller andra aktieägares intressen.

Utöver vad som anges nedan har, under de senaste fem åren,
ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare varit föremål för sanktioner eller anklagats av myndighet eller organisation
som företräder viss yrkesgrupp och är offentligrättsligt reglerad.
Mikael Lönn ålades 2013 att betala en avgift till Finansinspektionen
för överträdelse av skyldigheten att i rätt tid anmäla att hans totala
aktieinnehav i MultiQ International AB passerat en ﬂaggningsgräns.
Saeid Esmaeilzadeh och Ashkan Pouya ålades 2017 att betala
avgifter till Finansinspektionen för överträdelse av skyldigheten
att i rätt tid anmäla att deras gemensamt kontrollerade bolag
Serendipity Ixora AB:s förändrade innehav i Episurf Medical AB.
Utöver vad som anges nedan har ingen styrelseledamot eller
ledande befattningshavare heller varit inblandad i konkurs- eller
likvidationsförfaranden avseende bolag de har representerat under
de senaste fem åren. Ashkan Pouya var styrelseordförande och
Saeid Esmaeilzadeh styrelseledamot i Vascuring AB i samband med att bolaget försattes i konkurs i mars 2014. Ingen
styrelseledamot eller ledande befattningshavare har under de
senaste fem åren försatts i konkurs eller likvidation. Under de
senaste fem åren har ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare dömts i bedrägerirelaterade mål. Under de senaste fem åren
har ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare fått
näringsförbud. Det har inte träffats någon särskild överenskommelse
mellan större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter
enligt vilken någon styrelseledamot eller ledande befattningshavare har valts in i nuvarande befattning.

ERSÄTTNING TILL STYRELSE OCH LEDANDE
BEFATTNINGSHAVARE

Det föreligger inga familjeband mellan styrelseledamöterna eller
de ledande befattningshavarna. Ingen styrelseledamot eller
ledande befattningshavare har några privata intressen som skulle
kunna innebära en intressekonﬂikt med Bolaget utöver vad som
framgår i nedanstående stycke. Vissa styrelseledamöter och
ledande befattningshavare har emellertid ﬁnansiella intressen i
Bolaget till följd av deras innehav i Bolaget. Vidare har ingen av
ovanstående styrelseledamöter eller ledande befattningshavare
ingått avtal med Bolaget eller med något av dess dotterbolag om
förmåner efter uppdragets avslutande.
Styrelseordföranden Ashkan Pouya och styrelseledamoten Saeid
Esmaeilzadeh äger, genom huvudägaren Serendipity Group AB,
2 000 000 stamaktier av serie A och 13 010 051 stamaktier
av serie B i Sdiptech motsvarande cirka 64,98 procent av det
totala antalet aktier och cirka 80,32 procent av det totala antalet
röster i Bolaget. Det skulle därför kunna uppstå en situation där

Ersättning till styrelsens ledamöter
Ersättningar och övriga förmåner till styrelseledamöterna, inklusive
ordföranden, fastställs av Bolagets aktieägare på bolagsstämman.
På årsstämman den 14 juni 2016 beslutades att ersättning ska
utgå med 100 000 kronor till styrelseordförande och med 50 000
kronor till övriga styrelseledamöter. Johnny Alvarsson och Katarina
Lundberg Pinnekamp, som utsågs till styrelseledamöter på extra
bolagsstämma den 24 november 2016, har envar rätt till ett årligt
styrelsearvode om 200 000 kronor. Jan Samuelson, som utsågs
till ledamot på extra bolagsstämma den 28 mars 2017, har rätt
till ett årligt styrelsearvode om 200 000 kronor.
Under räkenskapsåret 2016 uppgick den totala ersättningen till
styrelsen till 600 000 kronor och fördelades i enlighet med
nedanstående tabell.
Namn
Ashkan Pouya

Befattning
Ordförande

Ersättning (SEK)
500 00062

Saeid Esmaeilzadeh
Mikael Lönn
Johnny Alvarsson63

Styrelseledamot
Styrelseledamot

50 000
50 000

Styrelseledamot

0

Katarina Lundberg
Pinnekamp63

Styrelseledamot

0

Styrelseledamot

0
600 000

Jan Samuelson64
Summa

Ersättning till ledande befattningshavare
I tabellen nedan framgår ersättningar och förmåner till de ledande
befattningshavarna för räkenskapsåret 2016.
Ersättning
Namn
Jakob Holm, VD

Grundlön
1 080 000

Pension
–

(SEK)
1 080 00065

Carl Johan Åkesson, CFO 1 200 000
Summa
2 280 000

–
–

1 200 000
2 280 000

Avgångsvederlag
Sdiptech har inte träffat något särskilt avtal om avgångsvederlag
med de ledande befattningshavarna eller styrelseledamöterna
vid avträdande av tjänst.

62

100 000 kronor avser styrelsearvode och resterande 400 000 kronor avser konsultarvode.
Alvarsson och Lundberg Pinnekamp utsågs till styrelseledamöter på extra bolagsstämma den 23 november 2016.

63

64
65

Samuelson utsågs till styrelseledamot på extra bolagsstämma den 28 mars 2017.

Från och med maj 2017 uppgår Holms månadslön till 110 000 kronor.
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REVISOR
Enligt Sdiptechs bolagsordning ska Bolaget utse en eller två
revisorer med eller utan suppleanter. Sdiptechs revisorer utses
av årsstämman för en period om ett år i taget.
Det senaste revisorsvalet skedde på årsstämman den 14 juni 2016
då KPMG AB omvaldes för perioden intill slutet av årsstämman 2017
med Duane Swanson (född 1959) som huvudansvarig revisor.
Duane Swanson är auktoriserad revisor och medlem i FAR (den
svenska branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer
och rådgivare). KPMG AB har varit Bolagets revisor sedan 2014.
KPMG AB:s kontorsadress är Evenemangsgatan 17, 169 03 Solna,
Sverige. Bolagets revisor har erhållit 0,7 Mkr i ersättning under
räkenskapsåret 2016.
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BOLAGSSTYRNING
ALLMÄNT

STYRELSEN

Bolagsstyrning avser det regelverk och den struktur som etablerats
för att på ett effektivt och kontrollerat sätt styra och leda verksamheten i ett aktiebolag. Ytterst syftar bolagsstyrningen till att
tillgodose aktieägarnas krav på avkastning och samtliga
intressenters behov av information om Bolaget och dess utveckling.
Till grund för Sdiptechs styrning ligger bland annat bolagsordningen,
aktiebolagslagen, First Norths regelverk samt interna regler och
föreskrifter. Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) är inte
obligatorisk för bolag vars aktier är noterade på Nasdaq First
North Premier, varför Bolaget inte tillämpar Koden.

Styrelsens övergripande uppgift är att för ägarnas räkning förvalta
bolagets angelägenheter och att ansvara för bolagets organisation.
Styrelsens arbete leds av styrelseordföranden. Styrelsen ska
årligen hålla konstituerande sammanträde efter årsstämman. Det
är styrelsen som fastställer bolagets mål och strategier. Styrelsen
ansvarar för bolagets organisation och förvaltning och ska
säkerställa kvaliteten i den ﬁnansiella rapporteringen. Dessutom
ska styrelsen behandla och godkänna ﬁnansiella rapporter och
fastställa viktigare policyer och regelsystem. Styrelsen ska följa
upp verksamheten utifrån mål och riktlinjer.

BOLAGSSTÄMMAN

På Bolagets styrelsemöten behandlas normalt Bolagets
ﬁnansiella situation samt frågor av större betydelse för Bolaget.
Verkställande direktör redogör löpande för affärsplaner och
strategiska frågeställningar.

Bolagsstämman är Bolagets högsta beslutande organ och ska
enligt bolagsordningen hållas årligen inom sex månader efter
räkenskapsårets utgång. På årsstämman utser aktieägarna
styrelse och i förekommande fall revisorer. Stämman beslutar
också bland annat om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande
direktören, fastställelse av årsredovisning, disposition av vinstmedel,
arvoden för styrelsen och revisorerna samt riktlinjer för ersättning
till verkställande direktören och övriga medlemmar av ledningen.
Utöver årsstämman kan det kallas till extra bolagsstämma.
Enligt Bolagets bolagsordning ska kallelse till bolagsstämmor
offentliggöras i Post och Inrikes Tidningar och på Bolagets
hemsida. Vid tidpunkten för kallelsen ska information om bolagsstämman även publiceras i Dagens Industri. Kallelse, protokoll,
kommuniké och annat material för stämmor publiceras på www .
sdiptech.com.

RÄTT ATT DELTA I BOLAGSSTÄMMA
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämma måste vara införda i
den av Euroclear förda aktieboken fem vardagar före bolagsstämman
och anmäla sitt deltagande senast klockan 12.00 den dag som
anges i kallelsen till stämman. Aktieägare får vid bolagsstämman
medföra ett eller två biträden, om aktieägaren till bolaget
anmäler antalet biträden på det sätt som anges i det föregående.
En aktieägare har rätt att rösta för samtliga aktier som innehas
eller representeras av aktieägaren.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
Sdiptechs verkställande direktör ansvarar för Bolagets löpande
förvaltning i enlighet med reglerna i aktiebolagslagen samt de
instruktioner verkställande direktören och för den ekonomiska
rapporteringen som styrelsen har fastställt.

INTERN KONTROLL
Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen för den interna
kontrollen och styrningen av Bolaget. För att behålla och utveckla
en väl fungerande kontrollmiljö har styrelsen fastställt ett antal
grundläggande dokument av betydelse för den ﬁnansiella
rapporteringen. Däribland ingår styrelsens arbetsordning och
instruktionerna för verkställande direktören och för den ekonomiska
rapporteringen. Därutöver förutsätter en fungerande kontrollmiljö
en utvecklad en utvecklad struktur med löpande översyn. Ansvaret
för det dagliga arbetet med att upprätthålla kontrollmiljön åvilar
primärt den verkställande direktören. Verkställande direktören
rapporterar regelbundet till styrelsen. Verkställande direktören
framlägger vid varje styrelsemöte som hålls i samband med halvårsbokslut ekonomisk och ﬁnansiell rapport över verksamheten.

REVISOR
INITIATIV FRÅN AKTIEÄGARE
Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolagsstämman
och upptaget på dagordningen måste skicka en skriftlig begäran
därom till styrelsen. En sådan begäran ska normalt vara styrelsen
tillhanda senast sju veckor för bolagsstämman.

Revisor utses på årsstämman för att granska bolagets ﬁnansiella
rapportering samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning av bolaget. Vid årsstämma i juni 2016 valdes KPMG till
Bolagets revisor med Duane Swanson som huvudansvarig revisor.
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AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN
GENERELL INFORMATION
Enligt Sdiptechs bolagsordning ska aktiekapitalet uppgå till lägst
500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor uppdelat på lägst
20 000 000 och högst 80 000 000 aktier. Bolaget kan enligt
bolagsordningen ge ut aktier av tre aktieslag, stamaktier av serie
A, stamaktier av serie B och preferensaktier. Per dagen för detta
Prospekt uppgår aktiekapitalet i Sdiptech till 577 476,85 kronor
fördelat på 23 099 074 aktier, varav 1 750 000 preferensaktier,
2 000 000 stamaktier av serie A och 19 349 074 stamaktier av
serie B. Varje aktie har ett kvotvärde om 2,5 öre.
Sdiptechs aktier har emitterats i enlighet med svensk rätt och
är denominerade i kronor (SEK). Aktierna är fullt betalda och
fritt överlåtbara. Inget offentligt uppköpserbjudande har lämnats
för de erbjudna aktierna under innevarande eller föregående
räkenskapsår och aktierna är inte föremål för erbjudande som
lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet.
Bolagets aktier är registrerade i ett avstämningsregister i enlighet
med lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring
av ﬁnansiella instrument. Detta register förs av Euroclear Sweden
AB, den svenska centrala värdepappersförvaltaren. Inga
aktiebrev har utfärdats för Bolagets aktier.

VISSA RÄTTIGHETER FÖRENADE MED AKTIERNA
Rösträtt
Stamaktier av serie A har ett röstvärde om tio röster per aktie.
Stamaktier av serie B och preferensaktier har ett röstvärde om
en röst per aktie. Vid bolagsstämma får varje röstberättigad
aktieägare rösta för fulla antalet av aktieägaren ägda och
företrädda aktier utan begränsningar i rösträtten.
Stamaktier av serie A kan konverteras till stamaktier av serie B
genom skriftlig begäran från aktieägare till styrelsen.
Företrädesrätt
Om Bolaget emitterar nya aktier, teckningsoptioner eller
konvertibler vid en kontantemission eller en kvittningsemission
har aktieägarna som huvudregel företrädesrätt att teckna
sådana värdepapper i förhållande till antalet aktier som
innehades före emissionen. Det ﬁnns inget i Bolagets bolagsordning som begränsar möjligheten att i enlighet med aktiebolagslagen emittera nya aktier, teckningsoptioner eller
konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Rätt till utdelning och behållning vid Bolagets upplösning
Om bolagsstämma beslutar om vinstutdelning medför preferensaktierna företrädesrätt framför stamaktierna. Företrädet till vinstutdelning per preferensaktie (”Preferensutdelning”) uppgår till
2 kronor per kvartal. Om ingen vinstutdelning lämnats på preferensaktier, eller om endast vinstutdelning understigande Preferensutdelning lämnats, ska preferensaktierna medföra rätt att i tillägg
till framtida Preferensutdelning erhålla ett belopp, jämnt fördelat
på varje preferensaktie, motsvarande skillnaden mellan vad som
skulle ha betalats ut och utbetalat belopp (”Innestående belopp”)
innan ytterligare preferensaktier får emitteras eller värdeöverföringar
till innehavare av stamaktier får ske. Innestående belopp ska
räknas upp med en årlig räntesats om 12 procent, varvid
uppräkningen ska ske med början från den kvartalsvisa tidpunkt
då utbetalning av del av vinstutdelningen skett (eller borde ha
skett, i det fall det inte skett någon vinstutdelning alls). Samtliga
stamaktier i Bolaget har lika rätt till utdelning.
Vid Bolagets upplösning har preferensaktierna företrädesrätt
framför stamaktierna att ur Bolagets tillgångar erhålla ett belopp
motsvarande 120 kronor per preferensaktie jämte (i) eventuellt
Innestående Belopp uppräknat med årlig ränta om 12 procent
samt (ii) eventuell upplupen del av Preferensutdelning, innan
utskiftning sker till ägare av stamaktier. Preferensaktierna medför
i övrigt inte någon rätt till skiftesandel.
Det ﬁnns inga restriktioner avseende rätten till utdelning för
aktieägare bosatta utanför Sverige. Betalningar till aktieägare
som inte har skattemässig hemvist i Sverige är normalt föremål för
svensk kupongskatt, se vidare avsnittet ”Skattefrågor i Sverige”.

UTDELNING OCH UTDELNINGSPOLICY
Sdiptech har en vinstutdelningspolicy som innebär att ingen
utdelning lämnas på Bolagets stamaktier då Bolaget prioriterar
tillväxt framför utdelning. Utdelning på preferensaktier ska ske i
enlighet med bolagsordningens bestämmelser. Under
räkenskapsåren som slutade den 31 december 2014, 2015 och
2016 har utdelning lämnats i enlighet med nedanstående tabell.
Utdelning per Preferensaktie (SEK)
Utdelning per stamaktie (SEK)66
Totalt

66

2014
–

2015
8,00

2016
8,01

0
–

–
8,00

8,02
16,03

Utdelningen avsåg av Sdiptech innehavda aktier i Serendipity Ixora, vilka erhölls vid försäljning av verksamheten Venture Management. Ingen kontant
utdelning har lämnats.
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AKTIEKAPITALETS UTVECKLING
Nedanstående tabell visar historiska förändringar i aktiekapitalet
och antalet aktier i Bolaget under den period som omfattas av
den historiska ﬁnansiella informationen inklusive innevarande
räkenskapsår.
Datum

Förändring
antal aktier

Transaktion

Antal A-aktier

Antal B-aktier

Preferensaktier

Totalt aktiekapital, kronor

Februari 2015

Emission av preferensaktier

1 750 000

17 000 000

3 272 150

1 750 000

550 554

September 2015
Februari 2016

Konvertering till B-aktier
Nyemission av B-aktier

1 076 924

16 000 000
16 000 000

4 272 150
5 349 074

1 750 000
1 750 000

550 554
577 477

Juli 2016
Februari 2017
April 2017
¯

Konvertering till B-aktier
Konvertering till B-aktier
Konvertering till B-aktier
Emission av B-aktier1

-

15 500 000
14 500 000
2 000 000

5 849 074
6 849 074
19 349 074

1 750 000
1 750 000
1 750 000

577 477
577 477
577 477

8 928 571

2 000 000

28 277 645

1 750 000

800 691

1

Under antagande av full anslutning i Erbjudandet.

TECKNINGSOPTIONER OCH KONVERTIBLA
SKULDEBREV
Per dagen för detta Prospekt har inte Sdiptech några utestående
teckningsoptioner eller konvertibla skuldebrev. Per dagen för
Prospektets offentliggörande har det inte fattats beslut om
något aktierelaterat incitamentsprogram i Bolaget.

BEMYNDIGANDEN
Årsstämman den 14 juni 2016 beslutade att bemyndiga
styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller ﬂera tillfällen
fatta beslut om emission av stamaktier av serie A, stamaktier av
serie B, preferensaktier, teckningsoptioner och konvertibler, med
eller utan företrädesrätt för aktieägarna, till det maximala antalet
aktier som bolagsordningen medger, att betalas kontant, med
apportegendom eller genom kvittning.

ÄGARSTRUKTUR
I nedanstående tabeller visas information rörande de största
aktieägarna i Bolaget före Erbjudandet (per den 31 december
2016, inklusive därefter kända förändringar) respektive efter
Erbjudandet (förutsatt full anslutning till Erbjudandet och fullt
utnyttjande av Övertilldelningsoptionen).
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FÖRE ERBJUDANDET
Antal stamÄgare

aktier serie A

Antal

Andel av

Andel av

aktier Serie B preferensaktier

Antal stam-

kapital (%)

röster (%)

64,98%
3,63%
3,39%

80,32%
2,04%
1,91%

Tio största aktieägare före Erbjudandet
Serendipity Group AB
Danica Pension Försäkrings AB
Castella Förvaltning AB
JP Morgan Bank Luxembourg
F.Holmström Private Equity
Jakob Holm
Försäkringsbolaget, Avanza Pension
Martin Sandquist
Multinovotech AB
Reei Holding AB
Summa
Styrelse och ledning (utöver ovan)
Carl Johan Åkesson
Katarina Lundblad Pinnekamp
Johnny Alvarsson
Jan Samuelsson
Mikael Lönn
Övriga aktieägare
Summa
Ankarinvesterare
Swedbank Robur Fonder AB
Handelsbanken Fonder AB
Övriga nya aktieägare
Summa

90

2 000 000
0
0

13 010 051
804 580
783 314

0
34 233
0

0

384 600

0

1,67%

0,94%

0
0
0
0
0
0
2 000 000

364 420
258 749
0
230 770
184 000
177 778
16 198 262

0
1 020
252 383
0
0
0
287 636

1,58%
1,12%
1,09%
1,00%
0,80%
0,77%
80,03%

0,89%
0,63%
0,61%
0,56%
0,45%
0,43%
88,78%

0
0
0
0
0

85 000
9 090
18 200
91 000
169 215

150
0
0
0
0

0,37%
0,04%
0,08%
0,39%
0,73%

0,21%
0,02%
0,04%
0,22%
0,41%

0
2 000 000

2 778 307
19 349 074

1 462 214
1 750 000

18,36%
100,00%

10,32%
100,00%

0
0

0
0

0
0

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

0
2 000 000

0
19 349 074

0
1 750 000

0,00%
100,00%

0,00%
100,00%
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EFTER ERBJUDANDET
(FÖRUTSATT ATT ERBJUDANDET FULLTECKNAS OCH ÖVERTILLDELNINGSOPTIONEN UTNYTTJAS I SIN HELHET)
Antal stamÄgare
Tio största aktieägare efter Erbjudandet
Serendipity Group AB
Danica Pension Försäkrings AB

aktier serie A

Andel av
röster (%)

0
34 233

42,68%
2,62%

63,31%
1,68%

0
0

783 314
384 600

0
0

2,45%
1,20%

1,57%
0,77%

0

364 420

0

1,14%

0,73%

0
0
0
0
0
2 000 000

258 749
0
230 770
184 000
177 778
14 858 977

1 020
252 383
0
0
0
287 636

0,81%
0,79%
0,72%
0,57%
0,56%
53,54%

0,52%
0,50%
0,46%
0,37%
0,36%
70,25%

0
0
0
0
0

85 000
9 090
18 200
91 000
169 215

150
0
0
0
0

0,27%
0,03%
0,06%
0,28%
0,53%

0,17%
0,02%
0,04%
0,18%
0,34%

0
2 000 000

2 778 307
18 009 789

1 462 214
1 750 000

13,24%
67,94%

8,48%
79,48%

0
0

2 232 143
892 858

0
0

6,97%
2,79%

4,46%
1,78%

0
2 000 000

7 142 855
28 277 645

0
1 750 000

22,30%
100,00%

14,28%
100,00%

Styrelse och ledning (utöver ovan)
Carl Johan Åkesson
Katarina Lundblad Pinnekamp
Johnny Alvarsson
Jan Samuelsson
Mikael Lönn

Ankarinvesterare
Swedbank Robur Fonder AB
Handelsbanken Fonder AB
Övriga nya aktieägare
Summa

Andel av
kapital (%)

11 670 766
804 580

F.Holmström Private Equity

Övriga aktieägare
Summa

Antal stam-

2 000 000
0

Castella Förvaltning AB
JP Morgan Bank Luxembourg
Jakob Holm
Försäkringsbolaget, Avanza Pension
Martin Sandquist
Multinovotech AB
Reei Holding AB
Summa

Antal

aktier Serie B preferensaktier

AKTIEÄGARAVTAL
Såvitt Sdiptechs styrelse känner till föreligger inte några
aktieägaravtal eller andra överenskommelser mellan Bolagets
aktieägare som syftar till gemensamt inﬂytande över Bolaget.
Bolagets styrelse känner inte heller till några överenskommelser
eller motsvarande som kan komma att leda till att kontrollen
över Bolaget förändras.
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BOLAGSORDNING
Sdiptech AB (publ)
Org.nr 556672-4893
Antagen på extra bolagsstämma den 15 okt 2015

§ 1 FIRMA
Bolagets ﬁrma är Sdiptech AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2 STYRELSENS SÄTE
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 VERKSAMHET
Föremål för bolagets verksamhet är bolagsutveckling,
kommersialisering av forskningsresultat, direkt eller indirekt
äga och förvalta fast eller lös egendom och därmed förenlig
verksamhet.

§ 4 AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst
2 000 000 kronor.

§ 5 ANTALET AKTIER
Antalet aktier ska vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000 st.

§ 6 AKTIESLAG
1. Aktieslag
Aktierna kan utges i tre serier, stamaktier av serie A, stamaktier
av serie B och preferensaktier.
Stamaktier av serie A och stamaktier av serie B kan i vardera
serien ges ut till högst det antal som motsvarar 100 % av aktiekapitalet. Preferensaktier kan ges ut till högst det antal som
motsvarar 25 % av aktiekapitalet.
2. Rösträtt
Stamaktier av serie A medför 10 röster per aktie och stamaktier
av serie B och preferensaktier medför 1 röst per aktie.
3. Begränsning avseende värdeöverföring i vissa fall
Så länge ett Innestående Belopp (enligt nedan) belöper på
preferensaktierna får beslut inte fattas om värdeöverföring till
innehavare av stamaktier.
4. Preferensakties rätt till vinstutdelning
Beslutar bolagsstämma om vinstutdelning ska preferensaktierna
medföra företrädesrätt framför stamaktierna enligt nedan.

Från och med det första utbetalningstillfället för Preferensutdelning
ska Årlig Preferensutdelning vara 8 kronor per preferensaktie.
Utbetalning av vinstutdelning på preferensaktier ska ske kvartalsvis
i kronor. Avstämningsdagar för vinstutdelning ska vara den 15 mars,
den 15 juni, den 15 september och den 15 december. För det fall
sådan dag inte är bankdag, ska avstämningsdagen vara närmast
föregående bankdag. Utbetalning av vinstutdelning på preferensaktier
ska ske tredje bankdagen efter avstämningsdagen. Med ”bankdag”
avses dag som inte är söndag, annan allmän helgdag eller dag som
vid betalning av skuldebrev är jämställd med allmän helgdag (sådana
likställda dagar är för närvarande lördag, midsommarafton, julafton
samt nyårsafton).
Om ingen vinstutdelning lämnats på preferensaktier, eller om endast
vinstutdelning understigande Preferensutdelningen lämnats, ska
preferensaktierna medföra rätt att i tillägg till framtida Preferensutdelning erhålla ett belopp, jämnt fördelat på varje preferensaktie,
motsvarande skillnaden mellan vad som skulle ha betalats ut enligt
ovan och utbetalt belopp (”Innestående Belopp”) innan ytterligare
preferensaktier får emitteras eller värdeöverföringar till innehavare
av stamaktier får ske. Innestående belopp ska räknas upp med en
faktor motsvarande en årlig räntesats om tolv (12) procent, varvid
uppräkning ska ske med början från den kvartalsvisa tidpunkt då
utbetalning av del av vinstutdelningen skett (eller borde ha skett, i
det fall det inte skett någon vinstutdelning alls). Även vinstutdelning
av Innestående Belopp förutsätter att bolagsstämma beslutar om
vinstutdelning.
Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon rätt till
vinstutdelning.
5. Inlösen av preferensaktier
Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan
ske genom inlösen av ett visst antal eller samtliga preferensaktier
efter beslut av styrelsen. När beslut om inlösen fattas, ska ett
belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden
om härför erforderliga medel ﬁnns tillgängliga.
Fördelningen av vilka preferensaktier som ska inlösas ska ske
pro rata i förhållande till det antal preferensaktier som varje
preferensaktieägare äger. Om fördelningen enligt ovan inte går
jämnt ut ska styrelsen besluta om fördelningen av överskjutande
preferensaktier som ska inlösas. Om beslutet godkänns av samtliga
ägare av preferensaktier kan dock styrelsen besluta vilka
preferensaktier som ska inlösas.

Företräde till vinstutdelning per preferensaktie (”Preferensutdelning”)
ska uppgå till en fjärdedel av årlig Preferens-utdelning (”Årlig
Preferensutdelning”) per utbetalningstillfälle med avstämningsdagar enligt nedan.
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Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie ska vara ett belopp
beräknat enligt följande:
i. Fram till den andra årsdagen av den första registreringen av
en emission av preferensaktier vid Bolagsverket (den ”Initiala
Emissionen”), ett belopp motsvarande (i) 120 kronor jämte
(ii) eventuell upplupen del av Preferensutdelning jämte (iii)
eventuellt Innestående Belopp uppräknat med ett belopp
motsvarande den årliga räntan enligt punkten 4 ovan. Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie ska dock aldrig
understiga aktiens kvotvärde.
ii. Från och med den andra årsdagen av den Initiala Emissionen
fram till den fjärde årsdagen av den Initiala Emissionen, ett
belopp motsvarande (i) 110 kronor jämte (ii) eventuell upplupen
del av Preferensutdelning jämte (iii) eventuellt Innestående
Belopp uppräknat med ett belopp motsvarande den årliga
räntan enligt punkten 4 ovan. Lösenbeloppet för varje inlöst
preferensaktie ska dock aldrig understiga aktiens kvotvärde.
iii. Från och med den fjärde årsdagen av den Initiala Emissionen
och för tiden därefter, ett belopp motsvarande (i) 105 kronor
jämte (ii) eventuell upplupen del av Preferensutdelning jämte
(iii) eventuellt Innestående Belopp uppräknat med ett belopp
motsvarande den årliga räntan enligt punkten 4 ovan. Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie ska dock aldrig understiga aktiens kvotvärde.
Med ”upplupen del av Preferensutdelning” avses upplupen Preferensutdelning för perioden som börjar med dagen efter den senaste
avstämningsdagen för vinstutdelning på preferensaktier till och
med dagen för utbetalning av lösenbeloppet. Antalet dagar ska
beräknas utifrån det faktiska antalet dagar i förhållande till 90 dagar.
6. Bolagets upplösning
Vid bolagets upplösning ska preferensaktier medföra företrädesrätt
framför stamaktier att ur bolagets tillgångar erhålla ett belopp
per preferensaktie, motsvarande 120 kronor jämte (i) eventuellt
Innestående Belopp uppräknat med årlig ränta enligt punkten 4
ovan jämte (ii) eventuell upplupen del av Preferensutdelning enligt
punkten 4 ovan, innan utskiftning sker till ägare av stamaktier.
Preferensaktier ska i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel.

Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas
samtliga aktieägare till teckning (subsidiär teckningsrätt). Om
inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker i
subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i
förhållande till det totala antal de förut äger i bolaget. I den mån
detta inte kan ske avseende viss aktie/aktier, sker fördelning
genom lottning.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler ska aktieägarna ha företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som
om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas
på grund av teckningsoptionerna respektive företrädesrätt att
teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som
konvertiblerna kan komma att bytas mot.
Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i
möjligheten att fatta beslut om kontant- eller kvittningsemission
med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.
Ökning av aktiekapitalet genom fondemission med utgivande
av aktier får endast ske genom utgivande av stamaktier, varvid,
om stamaktier av både serie A och serie B tidigare utgivits, det
inbördes förhållandet mellan de stamaktier av serie A och serie B
som ges ut genom fondemissionen och redan utgivna stamaktier
av serie A och serie B ska vara oförändrat. Endast stamaktieägare
ska ha rätt till aktier som ges ut genom fondemissionen.
Finns stamaktier av både serie A och serie B utgivna fördelas
fondaktierna mellan stamaktieägarna i förhållande till det antal
stamaktier av samma slag som de förut äger.

§ 7 OMVANDLINGSFÖRBEHÅLL
På begäran av innehavare till stamaktie av serie A och utan
erläggande av ytterligare ersättning ska stamaktie av serie A
konverteras till stamaktie av serie B. Begäran om konvertering ska
framställas skriftligen till bolagets styrelse med angivande av hur
många aktier som önskas omvandlade. Styrelsen ska utan dröjsmål
besluta att anmält antal aktier ska omvandlas och därefter genast
anmäla omvandlingen för registrering. Omvandlingen är verkställd
när registrering skett och anteckning i aktieboken gjorts.

§ 8 STYRELSEN
Styrelsen ska bestå av 3-10 ledamöter med 0-5 suppleanter.

7. Omräkning vid vissa bolagshändelser
För det fall antalet preferensaktier ändras genom sammanläggning,
uppdelning, eller annan liknande bolagshändelse ska de belopp
som preferensaktien berättigar till enligt punkterna 4–6 i denna § 6
omräknas för att återspegla denna förändring.
8. Rättigheter vid nyemission etc.
Vid ökning av aktiekapitalet genom kontant- eller kvittningsemission, ska innehavare av aktier av visst slag äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till
det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt).

§ 9 REVISORER
För granskning av bolagets räkenskaper samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning ska på årsstämma utses
1–2 revisor/-er med eller utan suppleant.

§ 10 KALLELSE
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Postoch Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig
på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt
annonseras i Dagens Industri.
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Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma
där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas
ska utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman.
Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex
veckor och senast två veckor före stämman.

§ 13 RÄKENSKAPSÅR
Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 jan-31 dec.

§ 14 SÄRSKILDA MAJORITETSKRAV
I tillägg till eventuella särskilda majoritetskrav som följer av
gällande aktiebolagslag ska det följande gälla.

§ 11 FÖRANMÄLAN
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman
ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställan av hela
aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman,
dels göra anmälan till bolaget senast kl 12.00 den dag som anges i
kallelse till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan
allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton
och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden,
dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden
på det sätt som anges i föregående stycke.

Beslut om (i) ändring av bolagsordningen som i något avseende
påverkar preferensaktiers rätt, (ii) nyemission av aktier med bättre
rätt till bolagets resultat eller tillgångar än preferensaktierna, och
(iii) beslut om ändring av denna § 14, är giltigt endast om det
biträtts av mer än två tredjedelar av de vid stämman företrädda
preferensaktierna, varvid preferensaktier som direkt eller indirekt
innehas eller kontrolleras av Serendipity Group AB (Rootberg) inte
ska räknas in.

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

§ 12 BOLAGSSTÄMMA
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Dagordningens godkännande.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
och i förekommande fall koncernredovisning och koncernsrevisionsberättelse.
7. Beslut
a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
och i förekommande fall koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning,
b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen,
c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktör.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
9. Val av styrelse samt revisor och, i förekommande fall,
revisorssuppleant.
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt
aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
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LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION
ALLMÄNT
Bolagets ﬁrma är Sdiptech AB (publ) och Bolagets organisationsnummer är 556672-4893. Bolaget är ett publikt aktiebolag som
använder handelsbeteckningen Sdiptech. Bolaget bildades i
Sverige den 20 oktober 2004, registrerades den 15 december
2004 och dess bestånd är inte tidsbegränsat. Bolaget har sitt
säte i Stockholm, Sverige. Bolagets associationsform regleras av
och dess aktier har utgivits enligt aktiebolagslagen (2005:551).

VÄSENTLIGA AVTAL
Förvärvsavtal
Förvärv av Hansa Vibrations & Omgivningskontroll AB
Bolaget förvärvade, genom ett dotterbolag, 100 procent av
aktierna i Hansa Vibrations & Omgivningskontroll AB (”Hansa”)
enligt avtal daterat den 7 november 2016. Aktierna tillträddes
samma dag. Som dellikvid för aktierna i Hansa emitterades
stamaktier i det förvärvande bolaget till säljaren. Såväl säljaren
som det förvärvande dotterbolaget äger rätt att när som helst
efter den 31 oktober 2021 påkalla inlösen av stamaktierna till ett
inlösenbelopp som beräknas på ett förutbestämt sätt baserat på
Hansas ﬁnansiella resultat. Vidare innehåller aktieöverlåtelseavtalet
bland annat garantier från säljaren avseende till exempel Hansa
och dess verksamhet. Säljarens ansvar för garantierna är begränsat
såväl till belopp som till tid.
Förvärv av Unipower AB
Bolaget förvärvade, genom ett dotterbolag, 100 procent av
aktierna i Unipower AB (”Unipower”) enligt avtal daterat den 8
december 2016. Aktierna tillträddes samma dag. Som dellikvid
för aktierna i Unipower emitterades teckningsoptioner i det
förvärvande dotter-bolaget som berättigar säljaren till teckning
av aktier i det förvärvande dotterbolaget. Såväl säljaren som det
förvärvande dotter bolaget äger rätt att när som helst efter den 1
januari 2022 påkalla inlösen av de aktier som kan tecknas med stöd
av tecknings-optionerna, till ett inlösenbelopp som beräknas på ett
förutbestämt sätt baserat på Unipowers ﬁnansiella resultat. Vidare
innehåller aktieöverlåtelseavtalet bland annat garantier från säljaren
avseende till exempel Unipower och dess verksamhet. Säljarens
ansvar för garantierna är begränsat såväl till belopp som till tid.
Förvärv av Cliff Models AB
Bolaget förvärvade, genom ett dotterbolag, 100 procent aktier
i Cliff Models AB samt dess dotterbolag (”Cliff”) enligt avtal
daterat den 29 juni 2016. Aktierna tillträddes den 1 juli 2016. Som
dellikvid för aktierna i Cliff emitterades preferensaktier av serie
B och teckningsoptioner till säljarna berättigande till teckning av
preferensaktier av serie A i det förvärvande dotterbolaget. Såväl
säljarna som det förvärvande dotterbolaget äger rätt att påkalla
inlösen av preferensaktierna till ett inlösenbelopp som beräknas
på ett förutbestämt sätt baserat på Cliffs ﬁnansiella resultat.
Inlösen av preferensaktier av serie A kan ske när som helst
efter den 1 juli 2021 och preferensaktier av serie B kan inlösas

som tidigast när nettovinsten för perioden 1 juli 2016 – 30 juni
2021 fastställts. Vidare innehåller aktieöverlåtelseavtalet bland
annat garantier från säljaren avseende till exempel Cliff och dess
verksamhet. Säljarnas ansvar för garantierna är begränsat såväl
till belopp som till tid.
Förvärv av Hydrostandard Mätteknik Nordic AB
Bolaget förvärvade, genom ett dotterbolag, 100 procent av
aktierna i Hydrostandard Mätteknik Nordic AB (”Hydrostandard”)
enligt avtal daterat det 4 april 2016. Aktierna tillträddes samma
dag. Som dellikvid för aktierna i Hydrostandard emitterades
preferensaktier i det förvärvande dotterbolaget till säljaren. Såväl
säljaren som det förvärvande dotterbolaget äger rätt att påkalla
inlösen av preferensaktierna till ett inlösenbelopp som beräknas
på ett förutbestämt sätt baserat på Hydrostandards ﬁnansiella
resultat. Parterna kan påkalla sin respektive rätt till inlösen när
årsstämma i det förvärvande bolaget fastställt årsredovisningen för
2020, dock tidigast den 1 april 2021. Efter inlösen av preferensaktierna har säljaren rätt att använda inlösenbeloppet till teckning
av stamaktier i det förvärvande dotterbolaget. Vidare innehåller
aktieöverlåtelseavtalet bland annat garantier från säljaren avseende
till exempel Hydrostandard och dess verksamhet. Säljarens ansvar
för garantierna är begränsat såväl till belopp som till tid.
Förvärv av Castella Entreprenad AB
Bolaget förvärvade, genom ett dotterbolag, 100 procent av aktierna
i Castella Entreprenad AB (”Castella”) enligt avtal daterat den
1 april 2016. Aktierna tillträdes samma dag. Som dellikvid för
aktierna i Castella emitterades preferensaktier i det förvärvande
dotterbolaget till säljaren. Såväl säljaren som dotterbolaget har rätt
att under vissa förutsättningar påkalla inlösen av preferensaktierna.
Säljarens rätt att påkalla inlösen av preferensaktierna är begränsad
i tiden och förutsätter att visst ﬁnansiellt mål knutet till Castellas
resultat uppnås. I samband med ingåendet av aktieöverlåtelseavtalet emitterades även preferensaktier i det förvärvande dotterbolaget till Castellas VD Samer Kasskawo. Såväl dotterbolaget
som VD äger rätt att påkalla inlösen av preferensaktierna. VD:s
rätt att påkalla inlösen av preferensaktierna är begränsad i tiden
och förutsätter att visst ﬁnansiellt mål knutet till Castellas resultat
uppnås. Vidare innehåller aktieöverlåtelseavtalet bland annat
garantier från säljaren avseende till exempel Castella och dess
verksamhet. Säljarens ansvar för garantierna är begränsat såväl till
belopp som till tid.
I samband med förvärvet av Castella upptog det förvärvande
dotterbolaget förvärvskrediter om sammanlagt 110 Mkr hos
Nordea Bank AB (publ) (”Förvärvskrediterna”). Som säkerhet
för Förvärvskrediterna pantförskrevs samtliga aktier i Castella.
Förvärvskrediterna ska amorteras i enlighet med plan och sista
förfallodag är den 31 mars 2021.
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Förvärv av Metus d.o.o.
Bolaget förvärvade, genom ett dotterbolag, 70 procent av aktierna
i Metus d.o.o. (”Metus”) enligt avtal daterat den 17 augusti 2015.
Aktierna tillträddes samma dag. Efter en period om fem år från
avtalsdagen har säljaren och köparen en option att sälja respektive
köpa resterande 30 procent av aktierna i Metus till ett förutbestämt
pris baserat på Metus ﬁnansiella resultat. Vidare innehåller aktieöverlåtelseavtalet bland annat vinstdelningsbestämmelser samt
garantier från säljaren avseende till exempel Metus och dess
verksamhet. Säljarens ansvar för garantierna är begränsat såväl
till belopp som till tid.
Förvärv av KM Hiss & Portservice AB och S:t Eriks Hiss Aktiebolag
Bolaget förvärvade, genom ett dotterbolag, 100 procent av aktierna
i KM Hiss & Portservice AB (”KM Hiss”) och S:t Eriks Hiss Aktiebolag
(”S:t Eriks Hiss”) enligt avtal daterat den 20 augusti 2014.
Aktierna tillträddes den 29 augusti 2014. Som dellikvid för aktierna
emitterades aktier i det förvärvande dotterbolaget till säljaren och
Bolaget och säljaren ingick ett aktieägaravtal avseende det förvärvande dotterbolaget. Aktieägaravtalet innehåller bestämmelser om
bl.a. enighet vid vissa beslut, bestämmelser kring överlåtelser av
aktier i dotterbolaget. Aktieöverlåtelseavtalet innehåller bland annat
garantier från säljaren avseende till exempel KM Hiss och S:t Eriks
Hiss och dessas verksamheter. Säljarens ansvar för garantierna är
begränsat såväl till belopp som till tid. Säljaren och dess ägare har
även gjort vissa åtaganden, bl.a. avseende konkurrensförbud.
Under förutsättning att vissa resultatmål uppnås kan tilläggsköpeskillingar komma att utgå till säljaren för perioden fram till och med
31 augusti 2019. Efter denna periods utgång, fram till och med
31 december 2021, har Sdiptech en rätt, men inte skyldighet, att
förvärva från säljaren och säljaren har en rätt, men inte skyldighet,
att sälja till Serendipity Group AB samtliga aktier i dotterbolaget till
ett pris som beräknas på ett förutbestämt sätt med utgångspunkt i
verksamhetens resultat.

FÖRVÄRVSFINANSIERING
I samband med de förvärv som Sdiptech har genomfört har i regel
dotterbolag till Sdiptech ingått låneavtal med kreditinstitut om
förvärvslån som delﬁnansiering av det aktuella förvärvet. Som
säkerhet för sådan ﬁnansiering pantsätts i regel aktierna i det
förvärvade bolaget. Därutöver innehåller låneavtalen i regel
åtaganden som begränsar Sdiptechs möjlighet att överlåta, pantsätta eller på annat sätta disponera över aktierna i det förvärvade
bolaget, samt besluta om utdelning. Vid brott mot sådana
åtaganden äger banken rätt att säga upp lånen till förtida betalning.
Som en del av villkoren i de kreditavtal som ingåtts i samband
med respektive förvärv har kredittagaren i respektive fall åtagit
sig att uppfylla en eller två s.k. covenanter. Covenanterna mäts
och rapporteras kvartalsvis. Vid ett par rapporteringstillfällen har
utfallet varit sämre än den avtalade nivån, varvid kredittagaren
har ansökt om och erhållit en s.k. waiver (kreditgivaren avsäger
sig rätten att säga upp kreditavtalet vid det aktuella tillfället) från
kreditgivaren. De bolag som på detta sätt har ansökt om och
erhållit en waiver är Sdip Cocello AB och Sdip Telfero AB. Sdip
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Cocello AB erhöll waiver för rapportering avseende 31 mars 2016
och för rapportering avseende 31 december 2016. Vid det första
tillfället tillsköt Sdiptech AB i samband med waivern 4,2 Mkr som
efterställt lån och vid det andra tillfället 1,0 Mkr som efterställt
lån. Sdip Telfero erhöll waiver för rapportering avseende 31 mars
2015, samt för rapportering avseende 31 december 2016. Vid det
sistnämnda tillfället tillsköt Sdiptech AB samt minoritetsägaren i
Sdip Telfero AB 1,3 Mkr respektive 1,2 Mkr som efterställda lån.

PLACERINGSAVTAL
För en beskrivning av Placeringsavtalet avseende Erbjudandet,
se “Erbjudandets utformning - Placeringsavtal”.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Per dagen för detta Prospekt innehar Sdiptech, via dess
rörelsedrivande dotterföretag, två stycken registrerade patent
enligt nedan.
Ansökningsnummer
SE 1250679-6
SE 0203891-7

Titel
Ett centralﬂödessystem

Klass Innehavare
A61G10/02
F24F11/04

Medicvent
AB

Mätmetod för bestämning av G01R29/26
riktning till ﬂimmerstörkälla G01R31/08 Unipower AB

CERTIFIED ADVISER
Bolaget har utsett Erik Penser Bankaktiebolag till Certiﬁed Adviser.
Erik Penser Bankaktiebolag äger inga aktier i Bolaget.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
I början på januari 2015 lämnade Serendipity Group AB ett ägarlån
om 48,7 Mkr till Sdiptech i samband med Bolagets förvärv av
ManKan Hiss AB (via sitt dotterbolag Sdip Cocello AB). Del av
ägarlånet var avsett som en bryggﬁnansiering innan extern
låneﬁnansiering med bank var färdigställd. Bolaget har utnyttjat
ägarlånet till att i sin tur tillskjuta 26 Mkr till Sdip Cocello AB i form
av ett lån, 21,2 Mkr i form av ett aktieägartillskott, samt betala
transaktionskostnader till extern bank om 1,5 Mkr. Lånet från
extern bank om 26 Mkr utbetalades den 26 januari 2015 och
lånet mellan Sdip Cocello AB och Bolaget återbetalades den 9
februari 2015. Kvarstående utestående belopp på ägarlånet från
Serendipity Group AB är 23 Mkr.
Under det fjärde kvartalet 2016 upptog Bolaget ytterligare ett lån
från Serendipity Group AB till ett totalt värde av 45 Mkr, varvid
skulden till Serendipity Group uppgick till 68 Mkr.
Enligt beslut på extra bolagsstämma i Bolaget den 15 oktober 2015
avyttrades Bolagets Venture Managementverksamhet till det
närstående bolaget Ixora. Verksamheten överläts mot ett vederlag
bestående dels av en kontant ersättning om 79,1 Mkr, dels av
nyemitterade A-aktier i Ixora till ett värde av cirka 205,2 Mkr.
Samtidigt skedde en vederlagsfri indragning av samtliga stamaktier
i Ixora som Bolaget ägde. I samband med avyttringen uppstod
en fordran på Ixora som per den 31 december 2016 uppgick
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till 39,1 Mkr.Den 21 april 2017 överlät Sdiptech denna fordran
på Ixora till Serendipity Group, som en amortering på Bolagets
skull till Serendipity Group. Per dagen för detta prospekt uppgår
den totala skulden till Serendipity Group därefter till 28 Mkr.
Förfallodatum för den återstående skulden är den 30 juni 2017
och lånet löper utan ränta.

ekonomiska effekter) inträffat som gör att genomförande av
Erbjudandet skulle vara olämpligt eller omöjligt. Enligt Placeringsavtalet kommer Bolaget och i vissa fall Huvudaktieägaren att,
med sedvanliga förbehåll, åta sig att under vissa förutsättningar
hålla Carnegie skadeslöst mot vissa anspråk samt att ersätta
Carnegie för vissa kostnader.

Ashkan Pouya, en av två ägare av Sdiptechs huvudägare Serendipity
Group och styrelsens ordförande, har uppburit ersättning utöver sitt
årliga styrelse arvode denna ersättning uppgick 2016 till 0,5 Mkr
före sociala avgifter. För 2014 och 2015 var motsvarande ersättning
1,6 Mkr respektive 0,9 Mkr.

Lock up-avtal
Huvudaktieägaren, styrelseledamöter samt ledande befattningshavare i Bolaget har ingått så kallade lock up-åtaganden och har
åtagit sig, med vissa förbehåll och undantag, gentemot Carnegie
under en period om 360 dagar från första dag för handel med
Bolagets stamaktier av serie B på Nasdaq First North Premier,
att inte utan föregående skriftligt godkännande från Carnegie, (i)
erbjuda, pantsätta, sälja, åta sig att sälja, sälja eller köpa eller ge
ut någon option eller rätt att köpa eller sälja, eller annars överföra
eller avyttra, direkt eller indirekt några aktier i Bolaget eller några
andra värdepapper som kan konverteras till eller är möjliga att
utnyttja eller byta till sådana aktier eller (ii) ingå swap-avtal eller
andra arrangemang som helt eller delvis överlåter den ekonomiska
risken förknippad med ägandet av aktier i Bolaget. Undantag
gäller bland annat för avyttringar som sker enligt Placeringsavtalet,
accepterande av erbjudande som lämnas till alla innehavare av
B-aktier i Bolaget i enlighet med svenska takeover-regler på villkor
som behandlar alla sådana aktieägare lika eller lämnande av
ovillkorligt åtagande att acceptera sådant erbjudande, försäljning
eller annan avyttring av B-aktier till följd av erbjudande från Bolaget
om köp av egna B- aktier som lämnas på lika villkor till alla innehavare av B-aktier i Bolaget, överföring av aktier i Bolaget till
investeringssparkonto eller kapitalförsäkring eller överföring av
aktier i Bolaget där överföringen krävs på grund av lag-, myndighetseller domstolskrav. Vidare har vissa andra innehavare av stamaktier
av serie B i Bolaget, med vissa förbehåll och undantag, gjort motsvarande åtagande gentemot Carnegie under en period om
180 dagar från första handelsdagen på Nasdaq First North
Premier. Sammanlagt 95,6 procent67 av antalet stamaktier
före Erbjudandets genomförande omfattas av lock up-avtal på
sedvanliga villkor, varav Huvudaktieägaren, styrelse och ledning
om 360 dagar och övriga aktieägare om 180 dagar.

CARNEGIES INTRESSEN
Carnegie agerar som ﬁnansiell rådgivare i samband med
Erbjudandet. Carnegie har vidare tillhandahållit Bolaget rådgivning
i samband med struktureringen och planeringen av Erbjudandet
och den planerade noteringen av Sdiptechs Stamaktier på Nasdaq
First North Premier och erhåller ersättning för sådan rådgivning.
Carnegie och dess närstående har utfört och kan också i
framtiden komma att utföra olika ﬁnansiella rådgivningstjänster
för Bolaget och dess närstående, för vilka de erhållit och kan
förväntas komma att erhålla arvoden och andra ersättningar.

ERBJUDANDETS UTFORMNING
Placeringsavtal
Enligt Placeringsavtalet som avses ingås omkring den 11 maj
2017 mellan Bolaget, Huvudaktieägaren och Carnegie, åtar sig
Bolaget att emittera upp till 8 928 571 B-aktier och Carnegie
åtar sig att placera dessa hos investerare. För det fall att
Carnegie misslyckas med att placera emitterade B-aktier har
Carnegie åtagit sig att själv teckna de aktier som omfattas
av Erbjudandet. Vidare avser Huvudaktieägaren att bevilja
Carnegie en övertilldelningsoption att sälja upp till 1 339 285
B-aktier, vilken kan utnyttjas helt eller delvis av Carnegie, senast
30 kalenderdagar från den första dagen för handel av Bolagets
aktier på Nasdaq First North Premier. Övertilldelningsoptionen
motsvarar högst 15 procent av det totala antalet B-aktier i
Erbjudandet och kan endast utnyttjas för att täcka eventuell
övertilldelning i anslutning till Erbjudandet (och korta positioner
sammanhängande därmed.)
Enligt Placeringsavtalet lämnar Bolaget utfästelser och garantier
till Carnegie och Huvudaktieägaren lämnar begränsade utfästelser
och garantier. Carnegies placeringsåtaganden är villkorade av
fullföljandet av vissa villkor. Om villkoren i Placeringsavtalet inte är
uppfyllda har Carnegie möjlighet att säga upp Placeringsavtalet,
i vilket fall stamaktierna av serie B inte kommer levereras eller
betalas för i enlighet med Erbjudandet. Villkoren inkluderar att
garantiåtagandena från Bolaget och Huvudaktieägaren är sanna
och korrekta, att Bolaget och Huvudaktieägaren har uppfyllt sina
skyldigheter enligt Placeringsavtalet och att ingen materiell negativ
förändring (t.ex. inställd handel på relevanta marknadsplatser,
materiella störningar i banksystemet eller väsentliga makro67

Vidare avser Bolaget att i enlighet med Placeringsavtalet, med
förbehåll för vissa undantag, åta sig att under en period om 180
dagar från dagen för Placeringsavtalet, inte utan föregående
skriftligt godkännande från Carnegie, (i) föreslå en kapitalökning
till Sdiptechs aktieägare, eller vidta någon annan åtgärd som
skulle möjliggöra för Sdiptech att emittera, erbjuda, pantsätta,
sälja, åta sig att sälja, sälja eller köpa eller ge ut någon option
eller rätt att köpa eller sälja, eller annars överföra eller avyttra,
direkt eller indirekt några aktier i Bolaget eller några andra
värdepapper som kan konverteras till eller är möjliga att utnyttja
eller byta till sådana aktier eller (ii) ingå swap-avtal eller andra
arrangemang med motsvarande ekonomisk konsekvens som
följd. Undantag gäller för emissioner av aktier som sker inom
ramen för Erbjudandet, emission av aktier eller andra värdepapper

89,3 procent av antalet stamaktier om Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo.
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i samband med incitamentsprogram för anställda som godkänts
av styrelsen eller av bolagsstämma i Bolaget.
Stabilisering
Carnegie, såsom stabiliseringsansvarig, kan i samband med
Erbjudandet och noteringen på Nasdaq First North Premier komma
att utföra vissa transaktioner som resulterar i att aktiekursen på
B-aktierna bibehålls på en högre nivå än vad som annars skulle
vara fallet. Stabiliseringsåtgärderna som syftar till
att understödja aktiekursen på stamaktierna av serie B kan
vidtas från den första dagen för handel i aktierna på Nasdaq First
North Premier, och under en efterföljande period om högst 30
kalenderdagar. Dessa stabiliseringstransaktioner kan utföras till ett
pris som inte överstiger det försäljningspris som fastställts i
Erbjudandet. Stabiliseringsåtgärderna kan leda till att marknadspriset på aktierna når en nivå som inte är hållbar på lång sikt och
som överstiger det pris som annars skulle råda på marknaden.
Det faktum att stabiliseringsåtgärder kan vidtas innebär inte
nödvändigtvis att sådana åtgärder kommer vidtas. Vidare kan
utförda stabiliseringsåtgärder när som helst avbrytas. Inom en
vecka från det att stabiliseringsperioden har gått ut, kommer det
meddelas huruvida stabiliseringsåtgärder har vidtagits, och i så
fall, vilka datum dessa åtgärder vidtogs, inklusive den sista dagen
för dessa åtgärder, samt inom vilket prisintervall stabiliseringstransaktionerna genomfördes, i förekommande fall för var och ett
av tillfällena.
TECKNINGSFÖRBINDELSER FRÅN ANKARINVESTERARNA
Ankarinvesterarna, Swedbank Robur Fonder AB och
Handelsbanken Fonder AB, har genom teckningsförbindelser
åtagit sig att teckna totalt 3 125 001 aktier i Erbjudandet,
motsvarande cirka 10 procent av det totala antalet aktier
i Bolaget efter Erbjudandet och cirka 30 procent av det
totala antalet aktier i Erbjudandet under förutsättning av att
Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo. Ankarinvesterarna
erhåller ingen ersättning för sina respektive åtaganden och
Ankarinvesterarnas investeringar görs på samma villkor
som övriga investerares i Erbjudandet. Ankarinvesterarnas
åtaganden är förenade med vissa villkor, bland annat att första
handelsdagen för Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier
infaller senast den 26 maj 2017. För det fall något av dessa
villkor inte uppfylls ﬁnns det en risk för att Ankarinvesterarna
inte uppfyller sina åtaganden.

Swedbank Robur Fonder AB är en av Skandinaviens största
fondförvaltare och ett helägt dotterbolag till Swedbank.
Swedbank Robur Fonder AB erbjuder sparandealternativ
för privatpersoner och institutionella klienter genom
investeringsfonder och diskretionär kapitalförvaltning.
Handelsbanken Fonder AB
Handelsbanken Fonder AB är ett helägt dotterbolag till
Svenska Handelsbanken och är en betydande fondförvaltare i
Skandinavien. Handelsbanken Fonder AB erbjuder fonder som
riktar sig till såväl privatpersoner som institutionella klienter.

TVISTER
Koncernen är inte och har inte under de senaste tolv månaderna
varit part i några rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden
som har haft, eller skulle kunna få, en väsentlig negativ effekt på
Bolagets eller Koncernens ﬁnansiella ställning eller lönsamhet.
Bolaget har inte heller informerats om anspråk som kan leda till
att Bolaget blir part i sådan process eller skiljeförfarande.
Bolagets dotterbolag Medicvent AB har ingått ett exklusivt
distributionsavtal med VOC Technology AB (”VOC”) avseende
försäljning av en regenerativ destruktor som tillverkas av VOC.
Bolaget har blivit informerat om att MedClair AB hävdar att VOC
gör intrång i deras patenträttigheter genom tillverkningen av
den regenerativa destruktorn. Ärendet beräknas handläggas
av Patent- och marknadsdomstolen under 2017. Bolagets
bedömning är, oavsett utgången i målet, att ärendet inte kommer
att ha en väsentlig negativ effekt på Bolagets eller Koncernens
ﬁnansiella ställning eller lönsamhet.

INFORMATION FRÅN TREDJE MAN
Information från tredje man har i Prospektet återgivits korrekt
och såvitt Bolaget känner till och kan förvissa 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.

FÖRSÄKRINGSSITUATION
Sdiptech anser att Koncernens försäkringsskydd är i linje med
försäkringsskyddet för andra bolag inom samma bransch samt
att det är tillräckligt och tillfredsställande med hänsyn till de
risker som normalt är förknippade med Koncernens verksamhet.

Swedbank Robur Fonder AB

Ankarinvesterare
Swedbank Robur Fonder AB
Handelsbanken Fonder AB
Total

68

98

Teckningsåtagande (SEK)
125 000 008
50 000 048
175 000 056

Antal
Andel av
B-aktier Erbjudandet68
2 232 143
892 858
3 125 001

21,7%
8,7%
30,4%

Adress
Landsvägen 40, 172 63 Sundbyberg
c/o Handelsbanken, HKDS-F, 106 70 Stockholm

Baserat på att Erbjudandet fulltecknas och att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo
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KONCERNSTRUKTUR69
Moderbolag i Koncernen är Sdiptech AB (publ). Nedan framgår Koncernens legala struktur.
Ägarandel som
Bolag, organisationsnummer, säte

ovanstående bolag innehar

Sdiptech AB (publ) (556672-4893), Stockholm
Serendipity ATS AB (556937-7806), Stockholm
EuroTech Sire System AB (556342-1071), Stockholm
Serendipity ES AB (556950-8624), Stockholm
Stockholms Hiss & Elteknik Aktiebolag (556165-6835), Stockholm
Sdip Telfero AB (556977-3343), Stockholm
S:t Eriks Hiss Aktiebolag (556167-4481), Stockholm

100
7570
95,00170
100
5170
100

KM Hiss & Portservice AB (556726-4683), Stockholm
HissPartner i Stockholm AB (556658-1251), Stockholm
Sdip Cocello AB (556991-3790), Stockholm

100
100
89,4570

ManKan Hiss AB (556708-4883), Stockholm
Sdip Nitroso AB (559015-9819), Stockholm

100
89,4570

Medicvent Aktiebolag (556867-2249), Umeå
Sdip Skatolo AB (559015-2384), Stockholm
CentralByggarna i Åkersberga AB (556642-7984), Österåker
Sdip Veldo AB (559015-9843), Stockholm
Thors Trading Aktiebolag (556277-0320), Västerås
Sdip Crescent d.o.o. (6502018711), Zagreb
Metus d.o.o. Zagreb (080529278), Zagreb
Metus d.o.o. Belgrad (21228796), Belgrad

100
100
100
100
100
100
70
100

Metus d.o.o. Ljubuški (4272175160005), Ljubuški
Zagorje Dizalo d.o.o. (080249355), Zagreb
Sdip Metro AB (559016-4272), Stockholm

100
100
89,4570

Hydrostandard Mätteknik Nordic AB (559002-9947), Borlänge
Sdip Stucco AB (559022-1452), Stockholm
Castella Entreprenad AB (556614-4043), Stockholm

100
85,4770
100

Sdip Modelo AB (559066-5641), Stockholm
Cliff models AB (556587-9193), Göteborg
Torslanda Personaluthyrning AB (556839-3994), Göteborg
Torslanda Maskin AB (556871-8737), Göteborg
Trollhättan Maskin AB (556931-4403), Göteborg
Sdip Glacio AB (559074-5963), Stockholm
Frigotech Aktiebolag (556448-7121), Stockholm
Sdip Dinamito AB (559076-0996), Stockholm
Hansa Vibrations & Omgivningskontroll AB (559076-6092), Stockholm
Sdip Sinuso AB (559084-7868), Stockholm
Unipower AB (556390-7491), Alingsås
Sdip Purigado AB (559086-4343), Stockholm
Topas Vatten AB (556400-0247), Lidingö
Topas Vatten Service AB (556819-9920), Lidingö
Juno Ekonomi AB (556834-0235), Stockholm
S. Professionals AB (556931-4122), Stockholm
S. Legal AB (559001-2133), Stockholm
Sprof consulting AB (559000-7380), Stockholm
Brightlabs AB (556974-6562), Stockholm
Sprof TechBrain AB (556925-3064), Stockholm
Serendipity Communications AB (556967-7981), Stockholm

90,00370
100
100
100
100
70,0670
100
90,00170
100
100
100
100
100
100
70
6071
60
70
51
100
51

69

Sdiptech har generellt sett rätt att förvärva utestående aktier i respektive koncernbolag genom optionsavtal som ingås i samband med respektive förvärv.
Grundare/säljare innehar en minoritetspost i bolaget under den tid som tilläggsköpeskilling beräknas.
71
Kamjar Hajabdolahi innehar 40 procent av aktierna.
70
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HANDLINGAR INFÖRLIVADE GENOM HÄNVISNING
Följande handlingar, vilka ﬁnns tillgängliga på Bolagets hemsida
www.sdiptech.com samt tidigare har publicerats, ska införlivas
via hänvisning och utgöra en del av Prospektet. De delar av
den ﬁnansiella informationen som inte har införlivats genom
hänvisning är antingen inte relevanta för en investerare eller
återﬁnns på annan plats i detta Prospekt.
Information

Sidor

Dokument

Koncernens ﬁnansiella information med tillhörande
noter för perioden 1 januari 2017 - 31 mars 2017.

Resultaträkning på sidan 8, balansräkning på sidan 10,
kassaﬂödesanalys på sidan 11 och noter på sidorna
15–18.

Koncernens delårsrapport för
perioden 1 januari 2017 - 31 mars
2017.

Koncernens ﬁnansiella information med tillhörande
noter och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2016.

Resultaträkning på sidan 27, balansräkning på sidan 28,
kassaﬂödesanalys på sidan 29, noter på sidorna 34–56
och revisionsberättelse på sidan 59.

Koncernens reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Koncernens ﬁnansiella information med tillhörande
noter och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2015.

Resultaträkning på sidan 24, balansräkning på sidan 25,
kassaﬂödesanalys på sidan 26, noter på sidorna 31–49
och revisionsberättelse på sidan 51.

Koncernens reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 2015.

Koncernens ﬁnansiella information med tillhörande
noter och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2014.

Resultaträkning på sidan 25, balansräkning på sidan 26,
kassaﬂödesanalys på sidan 28, noter på sidorna 33–59
och revisionsberättelse på sidan 61.

Koncernens reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

HANDLINGAR TILLGÄNGLIGA FÖR INSPEKTION
Kopior av följande handlingar ﬁnns tillgängliga under Prospektets
giltighetstid på Bolagets huvudkontor Stureplan 15, 111 45
Stockholm för granskning på vardagar under ordinarie kontorstider.
• Bolagets bolagsordning,
• Sdiptechs reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren
2016, 2015 och 2014 inklusive revisionsberättelser,
• Sdiptechs delårsrapport för perioden 1 januari 2017 - 31 mars
2017, och
• årsredovisningar för de två senaste räkenskapsåren inklusive
revisionsberättelser för samtliga av Bolagets dotterbolag.
Dokumenten ﬁnns även tillgängliga i elektronisk form på Bolagets
hemsida www .sdiptech.com.
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SKATTEFRÅGOR I SVERIGE
Nedanstående sammanfattning redovisar vissa skatteregler
som kan komma att aktualiseras i samband med innehav av och
handel med stamaktier i Sdiptech.
Sammanfattningen avser i första hand aktieägare som är
obegränsat skattskyldiga i Sverige. Sammanfattningen är inte
avsedd att vara uttömmande och omfattar inte situationer där
aktierna innehas av handelsbolag eller som lagertillgång i näringsverksamhet. Vidare behandlas inte de särskilda regler som
tillämpas då aktieägare innehar aktier som anses vara näringsbetingade eller de särskilda regler som gäller för fysiska personers
innehav av så kallade kvaliﬁcerade aktier i fåmansföretag.
Särskilda skattekonsekvenser kan uppkomma också för andra
kategorier av aktieägare, såsom investmentföretag, investeringsfonder och personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige.
Innehavare av stamaktier i Sdiptech rekommenderas att inhämta
råd från skatterådgivare avseende de skattekonsekvenser som
kan uppkomma i varje enskilt fall, inklusive tillämpligheten och
effekten av utländska skatteregler och skatteavtal.

FYSISKA PERSONER
För fysiska personer och dödsbon beskattas kapitalvinster såsom
utdelning och kapitalvinst vid avyttring av aktier i inkomstslaget
kapital. Skattesatsen är 30 procent. Preliminär skatt avseende
utdelning innehålls av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC) eller,
för förvaltarregistrerade innehav, av förvaltaren. Bolaget ansvarar
inte för att eventuell källskatt innehålls.
Kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas normalt som
skillnaden mellan försäljningsersättningen, efter avdrag för
försäljningsutgifter, och omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet för samtliga aktier av samma slag och sort beräknas
gemensamt med tillämpning av genomsnittsmetoden. För
marknadsnoterade aktier får omkostnadsbeloppet alternativt
bestämmas enligt schablonmetoden till 20 procent av försäljningsersättningen efter avdrag för försäljningsutgifter.
Kapitalförluster vid avyttring av marknadsnoterade aktier är
fullt avdragsgilla mot skattepliktiga kapitalvinster samma år på
andra marknadsnoterade aktier och delägarrätter utom andelar
i sådana investeringsfonder som innehåller endast svenska
fordringsrätter (räntefonder). Kapitalförlust som inte kan kvittas
på detta sätt får dras av med 70 procent mot övriga inkomster
i inkomstslaget kapital. Uppkommer underskott i inkomstslaget
kapital medges skattereduktion mot kommunal och statlig
inkomstskatt samt mot statlig fastighetsskatt och kommunal
fastighetsavgift. Skattereduktion medges med 30 procent av
den del av underskottet som inte överstiger 100 000 SEK och
med 21 procent av resterande del. Underskott kan inte sparas
till senare beskattningsår.

JURIDISKA PERSONER
Ett aktiebolag beskattas normalt för alla inkomster, inklusive
skattepliktiga kapitalvinster och utdelning, i inkomstslaget
näringsverksamhet. Skattesatsen är för närvarande 22 procent.
Om aktierna utgör näringsbetingade andelar gäller särskilda regler.
Beräkning av kapitalvinst respektive kapitalförlust sker på samma
sätt som för fysiska personer enligt vad som anges ovan. Avdrag
för kapitalförluster medges normalt endast mot kapitalvinster på
aktier eller andra delägarrätter. En kapitalförlust kan även, om
vissa villkor är uppfyllda, kvittas mot kapitalvinster i bolag inom
samma koncern, under förutsättning att koncernbidragsrätt
föreligger mellan bolagen. Kapitalförlust som inte har kunnat
utnyttjas ett visst år får sparas och dras av mot kapitalvinster på
aktier och andra delägarrätter under efterföljande beskattningsår
utan begränsning i tiden, den s.k. aktiefållan.

AKTIEÄGARE SOM ÄR BEGRÄNSAT
SKATTSKYLDIGA I SVERIGE
Kupongskatt
För aktieägare, fysisk såväl som juridisk person, som är begränsat
skattskyldiga i Sverige utgår normalt svensk kupongskatt om 30
procent på utdelning från svenska aktiebolag. Denna skattesats
kan reduceras genom skatteavtal mellan Sverige och andra
länder. Särskilda regler gäller för utdelning på andel som anses
vara näringsbetingad. Undantag från kupongskatt gäller vidare
normalt sett för aktieägare inom EU som är juridiska personer och
som uppfyller kraven i det s.k. moder-/ dotterbolagsdirektivet
om innehavet uppgår till minst 10 procent av andelskapitalet i
det utdelande Bolaget. Kupongskatten innehålls normalt sett
vid utdelningstillfället av Euroclear eller, för förvaltarregistrerade
innehav, av förvaltaren. Om kupongskatt innehålls med ett för
högt belopp, kan återbetalning begäras hos Skatteverket före
utgången av det femte kalenderåret efter utdelningstillfället.
Kapitalvinst
Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som
inte bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige beskattas
normalt inte i Sverige för kapitalvinster vid avyttring av aktier
och andra delägarrätter. Aktieägare kan dock bli föremål för
sådan beskattning i sin skatterättsliga hemvist. Fysiska personer
som är begränsat skattskyldiga i Sverige kan bli föremål för
svensk beskattning vid avyttring av värdepapper om de vid något
tillfälle under det kalenderår då avyttringen sker eller vid något
tillfälle under de tio närmast föregående kalenderåren varit bosatta
i Sverige eller stadigvarande vistats här. Tillämpligheten av regeln
är dock i ﬂera fall begränsad genom skatteavtal mellan Sverige och
andra länder.
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