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2016 Nettoomsättning Rörelseresultat Periodens resultat
Resultat per  

preferensaktie*
Resultat per 
stamaktie**

Oktober till december 279,1 Mkr (145,4) 55,1 Mkr (18,4) 42,2 Mkr (8,9) 31,46 Kr (10,51) 1,51 Kr (8,22)

Januari till december 775,5 Mkr (412,4) 110,8 Mkr (33,7) 79,4 Mkr (15,4) 63,32 Kr (19,24) 2,82 Kr (9,12)

FINANSIELL INFORMATION I URVAL

Resultaträkning Balansräkning

RESULTAT OCH BALANS I SAMMANDRAG

*Exklusive avyttrad verksamhet. Rörelseresultat hänförligt till moderbolaget dividerat med antal preferensaktier.

**Inklusive avyttrad verksamhet efter avdrag för utdelning på preferensaktier och avdrag för minoritet.

***Består till sin helhet av innehavet i Serendipity Ixora, vilket avskiljts via utdelning i juli 2016.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 

JANUARI-DECEMBER 2016

Q4

FJÄRDE KVARTALET–STARK TILLVÄXT OCH TRE 
NYA NISCHER INOM URBAN INFRASTRUKTUR
• Koncernens nettoomsättning ökade 92% till 279,1 Mkr (145,4) 

stärkt av de förvärv som genomförts under 2016 samt i det 
fjärde kvartalet 2015

• Rörelseresultatet uppgick till 55,1 Mkr (18,4)

• Rörelsemarginalen ökade till 20% (13%)

• Sdiptech förvärvade den 7 november samtliga aktier i Hansa 
Vibrations & Omgivningskontroll AB – företaget erbjuder tjänster 
inom realtidsövervakning av vibrationer vid anläggningsarbeten 
och bergsprängning

• Sdiptech höll den 23 november en extra bolagsstämma vid 
vilken Katarina Lundblad Pinnekamp och Johnny Alvarsson 
invaldes som nya styrelseledamöter 

• Sdiptech förvärvade den 8 december samtliga aktier i Unipower 
AB – företaget utvecklar produkter och systemlösningar 
för mätning, kommunikation och övervakning av elkvalitet i 
elkraftnät

• Den 21 december ingick Sdiptech avtal om att förvärva 
samtliga aktier i Topas Vatten AB och Topas Vatten Service 
AB – företagen erbjuder ett högpresterande minireningsverk 
till slutkund, respektive agerar som operatör av installerade 
avloppssystem

• Per 31 december 2016 uppgick likvida medel i moderbolaget 

till 7,2 Mkr (13,5) och i koncernen till 125,6 Mkr (89,0)

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN
• Förvärvet av Topas Vatten AB och Topas Vatten Service AB 

slutfördes den 16 januari 2017

• Efter förvärvet av Topas uppgår Sdiptechs omsättning på 
årbasis till ca 944 Mkr och rörelseresultatet till ca 153 Mkr. 
För förvärvade bolag som har varit i koncernens ägo under 
mindre än ett helt räkenskapsår har det senaste tillgängliga 
årsbokslutet adderats till koncernens senaste årsbokslut.

(Mkr)
2016  

okt-dec
2015  

okt-dec
2016  

jan-dec
2015  

jan-dec

Nettoomsättning 279,1 145,4 775,5 412,4
Övriga intäkter 10,4 1,3 13,4 2,0
Rörelsens kostnader -234,4 -128,3 -678,1 -380,7
Rörelseresultat 55,1 18,4 110,8 33,7
Rörelsemarginal% 19,7% 12,7% 14,3% 8,2%
Resultat före skatt 50,3 14,9 103,5 27,6

Årets resultat, kvarvarande 
verksamhet 42,2 8,9 79,4 15,4
Årets resultat% 15,1% 6,1% 10,2% 3,7%

(Mkr)
2016  

31 dec
2015  

31 dec

Anläggningstillgångar 858,4 328,9
Omsättningstillgångar 410,9 303,0
Tillgångar i avyttringsgrupp*** - 166,8
Summa tillgångar 1 269,3 798,7

Eget kapital 460,7 496,8
Långfristiga skulder 492,9 173,1
Kortfristiga skulder 315,6 128,8
Eget kapital och skulder 1 269,3 798,7
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VERKSAMHET, MARKNADSFOKUS OCH AFFÄRSMODELL

ÖKAD INTERNATIONELL KUNDBAS
Att Sdiptechs verksamhet sträcker sig över ett antal nischer 
inom urban infrastruktur leder till att bolaget arbetar med en 
bred kundbas. Denna diversifiering ökar stabiliteten i koncer-
nens totala affär och den potentiella kundbasen breddas för 
samtliga bolag inom koncernen. Huvudsakligen uppstår intäk-
terna i Sverige och då framförallt i Stockholmsregionen, men 
vissa av koncernens verksamheter sträcker sig över en interna-
tionell kundbas, vilket ytterligare ökar stabiliteten. 

VERKSAMHET: 
NISCHADE TEKNISKA TJÄNSTER OCH PRODUKTER
Sdiptech är inriktat mot storstäder och levererar tjänster och 
produkter som är grundläggande för att samhällskritiska funktio-
ner ska fungera väl. Koncernens nischade tekniska tjänster och 
produkter täcker hela livscykeln från:

1) nyinstallation, till

2) service och underhåll, till

3) renovering, modernisering och ombyggnation

Våra produktgrupper mot infrastruktur är: elautomatik, ventila-
tionslösningar, hiss, avbrottsfri strömförsörjning, stomkomplet-
tering, vatten-/fjärrvärmemätare, avancerad produktutveckling, 
kyla, vibrations- och omgivningskontroll, kontroll av elkvalitet, och 
vattenrening.

MARKNADSFOKUS: 
URBANISERING OCH STORSTADSREGIONER
Urbanisering är en av de starkaste och mest uthålliga globala 
trenderna i världen. Vår marknadsstrategi är att primärt foku-
sera på storstadsregioner där efterfrågan på tekniska installa-
tioner, underhåll och service växer expansivt. Trycket från den 
växande befolkningen och den expanderande ekonomin skapar 
ett oavbrutet behov av utbyggnad av väl fungerande samhälls-

funktioner och infrastrukturer.

AFFÄRSMODELL: 
DECENTRALISERING I DJUPA NISCHER
Sdiptech fokuserar uteslutande på djupt nischade segment.
• Sdiptech arbetar utifrån en decentraliserad modell där varje 

enskild verksamhet har en egen djup specialisering och en 
självständighet att utveckla och sälja sitt kunderbjudande.

• Specialiseringen skapar barriärer mot mindre aktörer genom 
att Sdiptechs nischade kundlösningar är komplexa och 
kostsamma att konkurrera mot. För stora aktörer är Sdiptechs 
nischade segment mindre intressanta då dessa större aktörer 
föredrar storskaliga leveranser och standardisering.

• I vår specialisering uppnås även viktiga komparativa fördelar 
och tydliga mervärden för kund vilket skapar långsiktigt starka 
marginaler.

SYNERGIER: 
NATURLIGA SAMARBETEN
Synergimöjligheter uppstår i koncernen tack vare Sdiptechs geo-
grafiska fokus på storstadsområden. Med gemensamma kunder 
så som landsting, kommuner och fastighetsägare kan koncer-
nens bolag på ett naturligt sätt hitta gemensamma tjänste- och 
produktleveranser som ökar kraften i kunderbjudandet. Samti-
digt bibehålls dynamiken i att mindre och självständiga bolag på 
ett flexibelt sätt kan arbeta nära varje kund.

84,2% Sverige

2,3% Övriga länder
1,2% Finland
1,2% Belgien
1,3% Österrike
1,4% Holland
8,3% Tyskland
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VD KOMMENTAR

BÄSTA AKTIEÄGARE,
Under årets fjärde kvartal uppgick koncernens nettoomsättning 
till 279,1 Mkr jämfört med 145,4 Mkr för motsvarande period förra 
året. Omsättningens viktiga run-rate på helårsbasis uppgick till 
894 Mkr och motsvarande siffra för rörelseresultatet var 153 Mkr.
 
Fjärde kvartalet starkt och i linje med säsongsvariationer 
Vår marknad för urbana infrastrukturer kännetecknas av en stabil 
efterfrågan tack vare den urbanisering och ekonomiska expansion 
i storstäder som förutsätter en ständig utbyggnad och renovering 
av infrastruktur. Samtidigt avspeglas våra kunders årliga invester-
ingscykler i våra intäkter vilket även bekräftas i det nyss avslutade 
fjärde kvartalet. 
• Många upphandlingar sker i början av Q1 varvid året ofta 

kan inledas något försiktigt och med en sammantaget lägre 
leveransintensitet och därmed intäkter. 

• Under Q2 tas leveranserna ikapp och således med starkare 
intäkter som resultat. 

• Q3 påverkas av semesterperioden där leveransintensiteten 
går ned vilket normalt avspeglas naturligt i intäkterna. 

Tvärtom, och helt logiskt, är således Q4 det starkaste kvartalet på 
året då det avslutar den mest intensiva leveransperioden. 

Utökning av vårt erbjudande mot elkraftförsörjning och 
vattenrening 
Under och efter det fjärde kvartalet har koncernen slutfört förvärv 
av tre bolag. 
• Med Unipower AB system för 'smart grids' och 'big data' 

kan vi erbjuda våra kunder viktiga funktioner för mätning 
och monitorering av elkvalitet. För kunder med känslig 
utrustning, exempelvis sjukhus och datorhallar, är detta en 
verksamhetskritisk del i deras infrastruktur. 

• Hansa Vibrations & Omgivningskontroll AB’s nisch är 
realtidsövervakning av vibrationer vid anläggningsarbeten 
och bergsprängning. Bolagets leveransmodell baserat på 
‘arbetande utrustning' och mätare innebär att verksamheten 
har ett lågt personalbehov och en god lönsamhet.

• Med Topas Vatten och Service tar vi ett viktigt steg in i 
installation och drift av rening av avloppsvatten som är en helt 
central del för växande urbana infrastrukturer. 

Gedigen erfarenhet i styrelse och rådgivare 
Med Johnny Alvarssons bakgrund som koncernchef i Indutrade 
tillförs Sdiptech en ytterst relevant källa av erfarenhet och kom-
petens. Indutrade har under Johnnys ledning genomgått en till-
växtresa som har stora likheter med Sdiptechs och jag kan med 
nöje konstatera att vi redan haft många givande samtal om hur 
Sdiptech kan optimeras ytterligare. Med Katarina Lundblad Pin-
nekamp tillförs ett tekniskt kunnande i styrelsen som blir allt vikti-
gare när koncernen etablerar nya industriella samarbeten. 

I tillägg har vi sedan tidigare knutit Staffan Bohman och Jan 
Samuelson till oss som rådgivare som var och en bidrar med en 
erfarenhetsbredd, däribland internationalisering och industriellt 
bolagsbyggande.

Bra pipeline inför 2017 
Vi har i skrivande stund tecknat Letter of Intent avseende ett nytt 
förvärv som vi bedömer ska vara slutfört under första halvåret 2017. 
Utöver denna förvärvsprocess har vi ett 10-tal pågående budsamtal 
inom och utanför Sverige och en ständigt växande pipeline av nis-
chade bolag med inriktning mot urbana infrastrukturer. 

Rörelseresultat om 600-800 Mkr inom fem år 
Som tidigare kommunicerats har vi ett mål om 600-800 Mkr i 
rörelseresultat år 2021. Jag vill gärna poängtera att målet innebär 
att vi fortsätter i samma takt som idag både vad det gäller förvärv 
och organisk tillväxt. Det handlar alltså inte om en accelerering av 
planen som skulle kunna introducera nya risker. Tvärtom känner 
vi oss väldigt trygga med den tillväxttakt vi har idag och att vi kan 
fortsätta med densamma i flera år framöver. 

Avslutningsvis vill jag passa på att tacka alla våra fantastiska me-
darbetare som hela tiden drivs av inställningen att ständigt lev-
erera på topp. Och allra sist vill jag som vanligt välkomna alla nya 
aktieägare till Sdiptech. Välkomna till Sdiptech!

Jakob Holm   
VD, Sdiptech AB (publ.)
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TILLVÄXTMÅL FÖR SDIPTECH

VÅR AMBITION ÄR ATT INOM FEM ÅR UPPNÅ 
ETT RÖRELSERESULTAT OM 600-800MKR
Med en beprövad robust tillväxtmodell, väl fungerande moder-
bolagsfunktioner och goda resultat kan vi genom att fortsätta 
på den utstakade vägen sammanfatta följande ambitioner och 
tillväxtmål:
• Att inom fem år bli en ledande europeisk koncern inom urban 

infrastruktur med ett rörelseresultat om 600-800 Mkr.

• Att bibehålla en genomsnittlig årlig organisk tillväxt om 
5-10% sett över de kommande fem åren, vilket kan jämföras 
med en historisk årlig organisk tillväxt om 7-8% för de sista 
två åren, samt i snitt över femårsperioden en förvärvstakt i 
linje med det innevarande året

• För att åstadkomma ovanstående plan så kommer det att 
krävas totalt ca 500 Mkr i kapitaltillskott under de kom-
mande tre åren för att finansiera tillväxten, utöver sedvan-
liga förvärvskrediter och koncernens egna fria kassaflöde. 
Kapitaltillskottet förväntas till stora delar eller i sin helhet 
ske genom nyemission av stamaktier. 

• Tidigare uppställt finansiellt mål om förhållandet mellan ränte-
bärande skulder och totala tillgångar är oförändrat på <50%.

• Utöver en årlig preferensaktieutdelning om 8,00 kr per ak-
tie avser vi återinvestera det återstående fria kassaflödet 
tillbaka in i verksamheten.

Tillväxtmålen är definierade utifrån den enkla förutsättningen att 
Sdiptech fortsätter på inslagen bana, både vad det gäller orga-
nisk tillväxt och förvärvsdriven tillväxt. Detta innebär inte några 
större förändringar, och inte heller någon omläggning i strategi.

ROBUST TILLVÄXTMODELL 
Sdiptech har de senaste åren etablerat en robust tillväxtmodell 
som fungerar väl och ger resultat. 
• Stark underliggande marknadstillväxt i urbana infrastruk-

turer. Organisk tillväxt understödjs genom Sdiptechs fokus 
på infrastrukturer i storstäder där en långsiktig stark ef-
terfrågan finns tack vare urbaniseringen. I tillägg uppstår 
synergier i koncernen naturligt genom att våra verksam-
heter agerar på samma marknader och kan öppna upp nya 
kunder åt varandra. 

• I vår tillväxtmodell ingår även förvärv av ytterligare väl-
skötta nischade bolag med dokumenterad god historisk 
lönsamhet. Förvärven förstärker Sdiptechs kunderbjudan-
de. Vidare kan vi med förvärv växa geografiskt och utöka kon-
cernens gemensamma marknad med ytterligare storstäder 
i tillväxt. 

• Förvärvade bolag integreras i koncernen med avseende på 
ekonomisk rapportering, uppföljning och styrelsearbete för 
att tillföra relevant kontroll, värdeutveckling och stimulans 
av synergier.

ORGANISATORISKA INVESTERINGAR SKAPAR 
PLATTFORM FÖR FORTSATT HÖG TILLVÄXTTAKT
Tack vare investeringar i Sdiptechs moderbolagsfunktioner un-
der tidigare år, har vi varit väl rustade för att växa. Funktioner 
för koncern-ekonomi, HR, juridik och förvärv är etablerade och 
välfungerande. Anpassningar i takt med att koncernen växer är 
att förvänta men enbart i mindre skala. 
 
Aktiviteten på förvärvsmarknaden är relativt hög men vi ser att 
vårt totalerbjudande till entreprenörer är starkt och att vår kapi-
talåtgång avseende förvärv är oförändrad jämfört med tidigare år. 

Bakom den positiva utvecklingen ligger en systematisk metodik 
som är inriktad på att med uthållighet och under lång tid förse 
Sdiptech med en stark pipeline av högkvalitativa förvärvskandida-
ter. Detta har gett tydliga resultat och vi ser att vi kan växa med 
samma förvärvstakt som för det innevarande året även framåt.
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NETTOOMSÄTTNING
Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 279,1 Mkr 
(145,4). Av ökningen om 133,7 Mkr kommer 114,5 Mkr från för-
värv inom kärnverksamheten som genomförts under 2016. 

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, ytterligare 102,8 Mkr tillkom 
från verksamheter förvärvade under 2015, till den del de inte 
ingick i hela jämförelseperioden.

Övriga intäkter
Övriga intäkter uppgick för det fjärde kvartalet 2016 till 10,4 Mkr 
(1,3), och för helåret 2016 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
De totala rörelsekostnaderna för det fjärde kvartalet 2016 upp-
gick till 234,4 Mkr (128,3). På samma sätt som för nettoomsätt-
ningen är ökningen av kostnaderna ett resultat av de förvärv 
som genomförts under 2016. 

Resultat
Koncernens rörelseresultat under det fjärde kvartalet uppgick till 
55,1 Mkr (18,4), medan resultatet före skatt var 50,3 Mkr (14,9).

Koncernens rörelseresultat för helåret för den kvarvarande verk-
samheten uppgick till 110,8 Mkr (33,7), medan resultatet före 
skatt var 103,5 Mkr (27,6).

Finansiell ställning
Periodens kassaflöde för den kvarvarande verksamheten under 
året uppgick till 36,4 Mkr (48,6) och koncernens likvida medel 
vid periodens slut uppgick till 126,5 Mkr (89,0). 

De räntebärande skulderna inklusive tilläggsköpeskillingar och 
leasing uppgick till 637,6 Mkr (173,8). De två största posterna 
inom räntebärande skul der utgjordes av 329,0 Mkr skulder till 
kreditinstitut, samt 213,3 Mkr i uppskjuten betal ning av köpe-
skilling vid förvärv.Dessa uppskjutna betalningar vid förvärv 
klassificeras som räntebärande då de nuvärdesberäknas, men 
de ger inte upphov till någon faktisk räntebetalning som beslas-
tar koncernens kassaflöde förrän vid slutreglering. 

Nettoskulden, som inkluderar ovanstående räntebärande pos-
ter, var vid utgången av året 512,0 Mkr (84,8). Ökningen beror av 
upptagna lån, både från kreditinstitut, via uppskjutna betalning-
ar och lån från Serendipity Group, i samband med rörelseförvärv 
genomförda under året. 

Investeringar 
Under fjärde kvartalet 2016 genomfördes två rörelseförvärv 
med tillträde inom kvartalet, Hansa Vibrations & Omgivnings-
kontroll AB samt Unipower AB.  Tidigare under året förvärvades 
Castella Entreprenad AB, Hydrostandard Mätteknik Nordic AB, 
Cliff Models AB, HissPartner i Stockholm AB samt Frigotech AB. 
Total likvidpåverkan för förvärven under året uppgår till 357,5 
Mkr. Mer information om förvärven återfinns i not 6. 

Personal
Antalet medarbetare uppgick vid periodens utgång till 680, vil-
ket är en ökning med 177 från årets ingång. Årets förvärv bidrar 
med 179 medarbetare. 

Risker och osäkerhetsfaktorer
Risker och osäkerhetsfaktorer för koncernen sammanfaller med 
moderbolagets risker och osäkerhetsfaktorer. Koncernen och 
moderbolaget är genom sin verksamhet exponerad för olika slag 
av finansiella risker, främst relaterade till lån, kundfordringar och 
leverantörsskulder.

De finansiella riskerna består av finansieringsrisk, ränterisk och 
kreditrisk. För mer detaljerad information hänvisas till not 2 i 
årsredovisningen 2015.

Transaktioner med närstående
För information om transaktioner med närstående hänvisas till 
not 7.

Framtida utveckling
Målet för koncernens utveckling är att fortsätta växa både or-
ganiskt och genom förvärv samt skapa långsiktig och uthållig 
resultattillväxt.

Resultattillväxt
Sdiptechs mål är att generera en årlig genomsnittlig rörelsere-
sultattillväxt som överstiger 20 procent.

Lönsamhet
Målet är att Sdiptechs rörelsemarginal ska överstiga 10 procent.

Skuldsättningsgrad
Målet är att räntebärande skulder ej ska överstiga 50 procent av 
bolagets totala tillgångar.

MODERBOLAGET
Resultaträkning
Rörelseresultatet för moderbolaget under årets fjärde kvartal 
uppgick till -2,9 Mkr (-6,0). Motsvarande resultat för hela räken-
skapsåret uppgick till -10,3 Mkr (-22,0). Den positiva utveckling-
en är ett resultat av försäljningen av Venture Management under 
hösten 2015, vilket reducerat kostnaderna i moderbolaget.

KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN



6
Sdiptech AB (publ) | Bokslutskommuniké januari -december 2016 | Org.nr 556672-4893

I juli 2016 delade moderbolaget ut sitt aktieinnehav i Serendipity 
Ixora, och efter det har resultatposten Värdeförändring innehav 
omklassificerats från intäkter till att ingå i finansnetto. Värdeför-
ändringen under 2016 uppgick till 4,5 Mkr (33,7).

Under det fjärde kvartalet 2016 uppgick moderbolagets nettore-
sultat till 1,8 Mkr (155,8). Resultatet från avyttringen av verksam-
heten Venture Management bidrog med 162,4 Mkr i det fjärde 
kvartalet 2015, vilket förklarar den stora avvikelsen. 

Finansiell ställning 
Moderbolagets likvida medel uppgick vid periodens slut till 7,2 
Mkr (13,5). Det egna kapitalet uppgick till 332,0 Mkr (428,6). 
Förändringen i eget kapital föklaras av den utdelning av aktiein-
nehavet i Serendipity Ixora som genomfördes i juli 2016.

Ägarstruktur och aktie
Serendipity Group AB ägde per den 31 december 2016 67,36% av 
kapitalet och 95,36% av rösterna i Sdiptech. Antalet aktier i Sdip-
tech uppgick per 31 december 2016 till totalt 23 099 074 aktier, 
varav 15 500 000 stamaktier av serie A, 5 849 074 stamaktier av 
serie B och 1 750 000 preferensaktier.

Händelser efter rapportperiodens utgång
Förvärvet av Topas Vatten AB och Topas Vatten Service AB, vil-
ket avtalades den 21 december 2016, slutfördes den 16 januari 
2017. Topas kunderbjudande består i att agera operatör av instal-
lerade avloppssystem, samt genom att erbjuda ett högpresteran-
de minireningsverk till slutkund. Den samlade rörelsen omsatte 
ca 33 Mkr under 2015.

KOMMANDE RAPPORTDATUM
Årsredovisning 2016:     26 april 2017

Delårsrapport för jan-mar 2017:    17 maj 2017

Delårsrapport för apr-jun 2017: 30 augusti 2017

Delårrapport för jul-sep 2017: 15 november 2017

Utbetalning av utdelning till preferensaktieägare 
För varje preferensaktie utbetalas 8,00 kronor per år, 
fördelat på fyra kvartalsvisa utbetalningar om 2,00 kronor. 
Avstäm ningsdagar för att erhålla utdelning på preferens-
aktie är: 
• 15 mars 2017 
• 15 juni 2017 
• 15 september 2017 
• 15 december 2017 
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RESULTATRÄKNING KONCERNEN

(Mkr) Not
2016  

okt - dec
2015

okt - dec
2016

jan - dec
2015

jan - dec
Nettoomsättning 279,1 145,4 775,5 412,4
Övriga rörelseintäkter 10,4 1,3 13,4 2,0
Totala intäkter 289,5 146,7 788,9 414,4

Rörelsens kostnader
Direkta kostnader -119,9 -55,9 -321,6 -178,9
Övriga externa kostnader -28,7 -15,4 -79,6 -47,2
Personalkostnader -82,9 -56,1 -268,3 -151,9
Av- och nedskrivningar materiella anläggningstillgångar  
och immateriella anläggningstillgångar -2,9 -0,9 -8,6 -2,7
Rörelseresultat 55,1 18,4 110,8 33,7

Resultat från finansiella poster
Finansiella intäkter -0,2 0,0 3,3 0,3
Finansiella kostnader -4,6 -3,5 -10,6 -6,4

Resultat efter finansiella poster 50,3 14,9 103,5 27,6
Skatt på periodens resultat -8,1 -6,0 -24,1 -12,2
Periodens resultat från kvarvarande verksamheter 42,2 8,9 79,4 15,4

Avvecklade verksamheter:
Periodens resultat från avvecklade verksamheter 4 0,0 164,8 4,5 189,7
Periodens resultat 42,2 173,8 83,9 205,2

Resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 35,8 170,2 73,9 199,0
Innehav utan bestämmande inflytande 6,4 3,6 10,0 6,2

Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet före och efter utspädning, räknat på resultat 
hänförligt till moderbolagets aktieägare under året (uttryckt i kr per aktie) 1,51 0,09 2,61 -0,24

Resultat per aktie inklusive avvecklad verksamhet före och efter utspädning, räknat på resultat 
hänförligt till moderbolagets aktieägare under året (uttryckt i kr per aktie) 1,51 8,22 2,82 9,12

Antal stamaktier vid periodens utgång (Miljontal) 21,3 20,3 21,3 20,3
Genomsnittligt antal stamaktier (Miljontal) 21,3 20,3 21,2 20,3
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RAPPORT ÖVER KONCERNENS TOTALRESULTAT

(Mkr) Not
2016 

okt - dec
2015

okt - dec
2016 

jan - dec
2015 

jan - dec

Periodens resultat 42,2 173,8 83,9 205,2
Övrigt totalresultat för perioden
Komponenter som kommer att omklassificeras till periodens resultat
Förändringar i ackumulerade omräkningsdifferenser 0,0 -0,0 0,2 0,3
Summa komponenter som kommer att omklassificeras till periodens resultat 0,0 -0,0 0,2 0,3
Totalresultat för perioden 42,2 173,7 84,1 205,5

Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 35,8 170,1 74,1 199,3
Innehav utan bestämmande inflytande 6,4 3,6 10,0 6,2

Summa totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare har uppkommit från
– Kvarvarande verksamheter 35,8 5,3 69,6 9,5
– Avvecklade verksamheter - 164,8 4,5 189,7
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BALANSRÄKNING KONCERNEN

(Mkr) Not
2016 

31 dec
2015 

31 dec

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill 3 805,7 287,4
Övriga immateriella tillgångar 0,5 0,4
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar 49,6 18,6
Finansiella anläggningstillgångar
Investeringar i aktier och övriga värdepapper 0,0 0,0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 2,6 22,5
Summa anläggningstillgångar 858,4 328,9

Omsättningstillgångar
Färdiga varor och handelsvaror 34,2 27,9
Kundfordringar 155,9 75,2
Övriga fordringar 58,7 89,8
Aktuella skattefordringar 9,5 8,3
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 27,0 12,8
Likvida medel 125,6 89,0
Summa omsättningstillgångar 410,9 303,0
Tillgångar i avyttringsgrupp 5 - 166,8
Summa tillgångar 1 269,3 798,7

Eget kapital
Eget kapital som kan hänföras till moderbolagets aktieägare
Aktiekapital 0,6 0,6
Övrigt tillskjutet kapital 240,4 172,5
Reserver 0,5 0,3
Balanserad vinst inklusive periodens resultat 186,2 297,5
Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 427,6 470,9
Innehav utan bestämmande inflytande 33,1 25,9
Summa eget kapital 460,7 496,8

Skulder
Räntebärande långfristiga skulder 485,8 135,7
Icke räntebärande långfristiga skulder 7,1 37,4
Räntebärande kortfristiga skulder 151,8 38,1
Icke räntebärande kortfristiga skulder 163,8 90,7
Summa skulder 808,6 301,9
Summa eget kapital och skulder 1 269,3 798,7
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FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL KONCERNEN

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Innehav utan 
bestämmande 

inflytande
Aktie-

kapital
Övrigt till-

skjutet kapital
Balanserad

vinst
Summa 

eget kapital(Mkr) Reserver Summa

Ingående balans per 1 januari 2015 0,5 5,4 - 112,5 118,5 18,8 137,3
Periodens totalresultat - - - 199,0 199,0 6,2 205,2
Övrigt totalresultat för perioden - - 0,3 - 0,3 - 0,3
Summa totalresultat - - 0,3 199,0 199,3 6,2 205,5

Förändring av innehav utan bestämmande inflytande - - - - - 0,9 0,9
Lämnad utdelning till aktieägare i moderbolaget - - - -14,0 -14,0 - -14,0
Nyemission 0,1 174,9 - - 175,0 - 175,0
Nyemissionskostnader - -7,9 - - -7,9 - -7,9
Utgående balans per 31 december 2015 0,6 172,5 0,3 297,5 470,9 25,9 496,8
Periodens totalresultat - - - 73,9 73,9 10,0 83,9
Övrigt totalresultat för perioden - - 0,2 - 0,2 - 0,2
Summa totalresultat - - 0,2 73,9 74,1 10,0 84,1

Förändring av innehav utan bestämmande inflytande - - - 0,1 0,1 -0,1 0,0
Utdelning av aktier i avvecklad verksamhet -171,3 -171,3 -171,3
Lämnad utdelning till aktieägare i moderbolaget - - - -14,0 -14,0 -14,0
Lämnad utdelning till minoritet -2,8 -2,8
Nyemission 0,0 70,0 - - 70,0 - 70,0
Nyemissionskostnader - -2,1 - - -2,1 - -2,1
Utgående balans per 31 december 2016 0,6 240,4 0,5 186,2 427,6 33,1 460,7
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KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN

(Mkr) Not
2016

jan - dec
2015

jan - dec

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 103,5 20,5
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 1,7 3,6
Betalda skatter -21,9 -10,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet 83,3 14,1
Kassaflöde från förändring i rörelsekapitalet
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 18,1 -26,9
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 20,2 -18,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten 121,6 -31,6
Förvärv av dotterföretag -357,5 -160,7
Avyttring av dotterföretag -1,0 -
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -0,1 -0,2
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -13,5 -2,0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 10,8 -
Kassaflöde från investeringsverksamheten -361,3 -162,9
Finansieringsverksamheten
Nyemission 67,9 167,1
Upptagna lån 298,6 145,0
Amortering av lån -75,2 -54,9
Utbetald utdelning -15,2 -14,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 276,1 243,1
Periodens kassaflöde för kvarvarande verksamheter 36,4 48,6
Periodens kassaflöde för avvecklade verksamheter 0,0 0,0
Likvida medel vid årets början 89,0 39,5
Kursdifferenser i likvida medel 0,2 0,9
Likvida medel vid periodens slut 125,6 89,0
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RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET

(Mkr) Not
2016

okt - dec
2015

okt - dec
2016

jan - dec
2015

jan - dec

Nettoomsättning 1,9 0,3 2,3 0,9
Övriga rörelseintäkter 0,7 0,6 3,0 1,9
Totala intäkter 2,6 0,9 5,3 2,7

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -3,3 -5,3 -9,0 -17,9

Personalkostnader -2,2 -1,6 -6,5 -6,8
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -0,0 -0,0 -0,1 -0,1
Rörelseresultat -2,9 -6,0 -10,3 -22,0

Resultat från finansiella poster
Finansiella intäkter 1,8 162,4 11,2 162,4
Värdeförändring innehav - 1,7 4,5 33,7
Finansiella kostnader -0,7 -2,3 -0,9 -2,3
Resultat efter finansiella poster -1,8 155,9 4,5 171,9
Skatt på periodens resultat 3,6 -0,1 3,6 -0,1
Periodens resultat 1,8 155,8 8,2 171,8

Periodens resultat överensstämmer med summa totalresultat för perioden.
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BALANSRÄKNING MODERBOLAGET

(Mkr)
2016

31 dec
2015

31 dec

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0,3 0,2
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar 0,0 0,1
Finansiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar 256,6 290,1
Fordringar hos koncernföretag 60,4 17,3
Summa anläggningstillgångar 317,3 307,7

Omsättningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag 38,7 53,0
Kundfordringar 0,1 0,2
Övriga fordringar 39,6 83,2
Aktuella skattefordringar 0,1 0,3
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1,5 0,7
Likvida medel 7,2 13,5
Summa omsättningstillgångar 87,2 150,8
Summa tillgångar 404,5 458,5

Eget kapital
Aktiekapital 0,6 0,6
Överkursfond 240,4 172,5
Balanserad vinst inklusive periodens resultat 91,0 255,6
Summa eget kapital 332,0 428,6

Skulder
Långfristiga skulder - 24,0
Kortfristiga skulder till koncernbolag 0,8 3,2
Kortfristiga skulder 71,6 2,7
Summa skulder 72,4 29,9
Summa eget kapital och skulder 404,5 458,5
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NOTER
REDOVISNINGSPRINCIPER I ENLIGHET MED IFRS

Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med International 
Financial Reporting Standards (EU).

Moderbolagets delårsrapport har upprättats i enlighet med års-
redovisningslagen, vilket är i enlighet med bestämmelserna i 
RFR2 Redovisning för juridisk person.

Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har tilläm-
pats för koncern och moderbolag som vid upprättandet av den 
senaste årsredovisningen.

Denna delårsrapport i sammandrag för koncernen har upprät-
tats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga 
bestämmelser i årsredovisningslagen.

NOT 1  VIKTIGA UPPSKATTNINGAR OCH 
BEDÖMNINGAR VID TILLÄMPNING AV  
KONCERNENS REDOVISNINGSPRINCIPER

Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och 
baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive 
förväntningar på framtida händelser som anses rimliga under 
rådande förhållanden.

Uppskattningar av verkligt värde
Uppskattningar av verkligt värde i verksamheter påverkar främst 
koncernens goodwill, skulder relaterade till uppskjutna betaln-
ingar vid förvärv, moderbolagets innehav i aktier i dotterbolag, 
samt innehavet i Serendipity Ixora AB som redovisas under pos-
ten aktier och andra andelar i balansräkningen. Resultatutveck-
lingen i de förvärvade bolagen kan komma att få inverkan på det 
redovisade värdet på goodwill, skulder relaterade till uppskjutna 
betalningar vid förvärv och bokfört värde på aktier i dotterbolag 
med hänsyn till eventuell nedskrivning. Det bokförda värdet på 
innehavet i Serendipity Ixora påverkades under innehavstiden 
både positivt och negativt till följd av bedömningarna av de un-
derliggande investeringarnas värden, men efter att innehavet 
delades ut i juli 2016 uppstår inget ytterligare resultat från detta.

Vid rörelseförvärv är normalt del av köpeskillingen sammankop-
plade med det förvärvade bolagets finansiella resultat under en 
tidsperiod efter tillträdet. Det bokförda värdet på skulderna till 
säljarna i form av villkorade köpeskillingar kommer att påverkas 
både positivt och negativt till följd av bedömningar av respektive 
bolags finansiella resultat under återstående tid av villkorsperioden. 
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NOT 2  SEGMENTREDOVISNING

Kärnverksamheten tillhandahåller nischade tekniska tjänster och 
produkter i olika former med inriktning mot urban infrastruktur. 
Våra produktgrupper mot infrastruktur är: elautomatik, 
ventilationslösningar, hiss, avbrottsfri strömförsörjning, 
stomkomplettering, vatten-/fjärrvärmemätare, avancerad 
produktutveckling, kyla, vibrations- och omrgivningskontroll, 
kontroll av elkvalitet, och vattenrening.

Supportverksamheten tillhandahåller support- och konsulttjänster 
med fokus på bolags- och innovationsutveckling.

Som ett resultat av försäljningen av affärsområdet Venture 
Management under 2015 rapporterar koncernen även segmentet 
avvecklade verksamheter, vilket under 2015 inkluderar de 
resultat som har uppstod inom Venture Management under året, 
samt det resultat som uppstått i samband med försäljningen 
av affärsområdet. Under 2016 består saldot mot segmentet 
avvecklade verksamheter endast av värdeförändringen på 
innehavda A-aktier i Serendipity Ixora som erhölls som vederlag 
vid försäljningen.

2016-01-01—2016-12-31 Kärnverksamhet Supportverskamhet
Avvecklade 

verksamheter
Gruppgemensamma  

funktioner/elimineringar Summa

Nettoomsättning 776,9 48,4 - -49,8 775,5
Övriga intäkter 3,7 0,4 - 9,3 13,4
Värdeförändringar aktier - - - - 0,0

780,6 48,8 0,0 -40,5 788,9
Personalkostnader -240,7 -21,1 - -6,5 -268,3
Övriga externa kostnader -421,2 -7,6 - 27,6 -401,2
Avskrivningar -8,4 -0,0 - -0,2 -8,6
Rörelseresultat 110,3 20,1 0,0 -19,6 110,8
Finansnetto -3,7 -0,1 4,5 -3,6 -2,9
Resultat före skatt 106,6 20,0 4,5 -23,2 107,9

2015-01-01—2015-12-31 Kärnverksamhet Supportverskamhet
Avvecklade 

verksamheter
Gruppgemensamma  

funktioner/elimineringar Summa

Nettoomsättning 401,5 26,3 0,0 -15,4 412,4
Övriga intäkter 1,4 0,4 0,0 0,2 2,0
Värdeförändringar aktier - - 33,8 - 33,8

402,8 26,7 33,8 -15,1 448,2
Personalkostnader -131,4 -16,0 -3,3 -4,5 -155,2
Övriga externa kostnader -219,7 -5,2 -6,2 -1,2 -232,3
Avskrivningar -2,6 0,0 0,0 -0,1 -2,7
Rörelseresultat 49,2 5,4 24,3 -21,0 58,0
Finansnetto -3,8 -0,0 165,4 -2,2 159,4
Resultat före skatt 45,4 5,4 189,7 -23,1 217,4
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NOT 3  GOODWILL

I jämförelse med 31 december 2015 har goodwill ökat med totalt 
518,3 Mkr. Goodwill har ökat med 514,1 Mkr till följd av bolags-
förvärven av Castella Entreprenad AB, Hydrostandard Mätteknik 
Nordic AB, Cliff Models AB, Hisspartner i Stockholm AB, Frigo-
tech AB, Hansa Vibrations & Omgivningskontroll AB, Unipower 
AB och Uptrail Consulting AB. Goodwillen har ökat med 1,8 Mkr 
till följd av justering på den preliminära förvärvsanalysen avse-
ende Metus. Resterande förändring om 2,4 Mkr avser valutaef-
fekter.

Under fjärde kvartalet 2016 har nedskrivningsprövning skett av 
goodwill liksom justering av preliminära förvärvsanalyser avse-
ende årets förvärv. Inget nedskrivningsbehov har identifierats 
avseende tidigare förvärv. En sammanlagd uppjustering av good-
will har skett med 8,9 Mkr avseende förvärv under 2016, jäm-
fört med preliminära förvärvsanalyser kommunicerade i tidigare 
kvartalsrapporter.   

NOT 4  VÄRDEFÖRÄNDRING INNEHAV

Efter försäljningen av affärsområdet Venture Management 
redovisas dess verksamhet under rubriken Resultat från 
avvecklade verksamheter. I resultatet ingår dels värdeförändringar 
i aktieinnehavet i Serendipiy Ixora, samt det resultat som uppstod 
vid försäljningen av verksamheten. För mer detaljerad information 
om bolagets värderingsprinciper se Årsredovisningen 2015.

NOT 5  VERKLIGT VÄRDEHIERARKI

Sdiptech klassificerar värdering till verkligt värde med hjälp av 
verkligt värdehierarkin som speglar tillförlitligheten av de indata 
som används för att göra värderingar. Verkligt värdehierarkin har 
följande nivåer:

Nivå 1: Noterade ojusterade priser på aktiva marknader för 
identiska tillgångar eller skulder.

Nivå 2: Andra observerbara data för tillgången eller skulder än 
noterade priser inkluderade i nivå 1, antingen direkt, 
dvs. som prisnoteringar, eller indirekt, d.v.s. härledda 
från prisnoteringar.

Nivå 3: Data för tillgången eller skulden som inte baseras på 
observerbara marknadsdata.

Det redovisade värdet hänförs till finansiella anläggningstillgångar 
i balansräkningen.

Följande tabell visar tillgångar och skulder värderade till verkligt 
värde per den 31 december 2016
Koncernen Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt

Ingående balans vid årets början - - 166,8 166,8

Värdering till verkligt värde över 
resultaträkningen - - 4,5 4,5

Utdelning av aktier i avvecklad 
verksamhet -171,3 -171,3
Vid periodens slut - - - -

Moderbolaget Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt

Ingående balans vid årets början - - 166,8 166,8

Värdering till verkligt värde över 
resultaträkningen - - 4,5 4,5

Utdelning av aktier i avvecklad 
verksamhet -171,3 -171,3
Vid periodens slut - - - -

Följande tabell visar tillgångar och skulder värderade till verkligt 

värde per den 31 december 2015

Koncernen Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt

Ingående balans vid årets början - - 45,3 45,3
Avyttring andelar - - -79,1 -79,1

Värdering till verkligt värde över 
resultaträkningen - - 33,8 33,8

Resultat vid avyttring av den 
avvecklade verksamheten  
omvärderat till verkligt värde  
över resultaträkningen* - - 166,8 166,8
Vid periodens slut - - 166,8 166,8

Moderbolaget Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt

Ingående balans vid årets början - - 45,3 45,3
Avyttring andelar - - -79,1 -79,1

Värdering till verkligt värde över 
resultaträkningen - - 33,8 33,8

Resultat vid avyttring av den 
avvecklade verksamheten  
omvärdering till verkligt värde  
över resultaträkningen* - - 166,8 166,8
Vid periodens slut - - 166,8 166,8
*Avser avyttringen av Venture Management verksamheten
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Redovisning vid förvärv
Då ett dotterbolag förvärvas och tidigare ägare kvarstår som 
minoritetsägare innehåller avtalet i vissa fall en option som ger 
minoritetsägaren rätt att sälja resterande innehav, och Sdiptech 
möjlighet att köpa, i ett senare skede. I dessa fall redovisas inget 
innehav utan bestämmande inflytande utan istället redovisas en 
finansiell skuld. Skulden redovisas till nuvärdet av inlösenbelop-
pet för aktierna.

Beskrivning av årets förvärv
Sdiptech förvärvade den 1 april 2016 samtliga aktier i Castella En-
treprenad AB. Castella Entreprenad är specialiserat på stomkom-
plettering och är ledande i sin nisch i den expansiva Stockholmsre-
gionen. Under 2015 uppgick nettoomsättningen till cirka 156 Mkr.

Sdiptech förvärvade den 4 april 2016 samtliga aktier i Hydrostan-
dard Mätteknik Nordic AB. Hydrostandard Mätteknik är specialise-
rat på installation och service av vattenmätare. Under det brutna 
räkenskapsåret 14/15 uppgick nettoomsättningen till cirka 56 Mkr.

Sdiptech förvärvade den 1 juli 2016 samtliga aktier i Cliff Models 
AB. Cliff Models erbjuder specialistkompetens och nischade 
lösningar inom avancerad produktutveckling, från design till se-
rietillverkning. Bolagets kunder är ledande inom infrastruktur-, 
farkost- och medicinteknik. Under räkenskapsåret 2015 uppgick 
nettoomsättningen till cirka 64 Mkr.

Sdiptechs dotterbolag KM Hiss & Portservice förvärvade den 7 
juli 2016 samtliga aktier i HissPartner i Stockholm AB. Bolagen 
har likartade verksamheter och genom förvärvet utökar KM Hiss 
& Portservice sin bas av kunder, installationer och serviceavtal. 
HissPartner erbjuder installation och service av hissar i Stor-
Stockholmsområdet. Under räkenskapsåret 2015 uppgick net-
toomsättningen till cirka 10 Mkr.

Sdiptech förvärvade den 2 september 2016 samtliga aktier i 
Frigotech AB. Frigotech erbjuder installations och servicetjänster 

inom kyla, huvudsakligen i Stor-Stockholmsområdet. Under rä-
kenskapsåret 2015 uppgick nettoomsättningen till cirka 15 Mkr.

Sdiptech förvärvade den 7 november samtliga aktier i Hansa 
Vibrations & Omgivningskontroll AB. Hansa har över 30 års 
erfarenhet av vibrationsmätning och omgivningskontroll i Stor-
stockholm. Företagets specialområden är realtidsövervakning 
av vibrationer vid anläggningsarbeten och bergsprängning.  
Rörelsen omsatte ca 17 Mkr under 2015.

Sdiptech förvärvade den 8 december samtliga aktier i Unipower 
AB. Unipower utvecklar produkter och systemlösningar för mät-
ning, kommunikation och övervakning av elkvalitet i elkraftnät. 
Unipower är teknikledande inom området och finns i ca 50 län-
der runt om i världen. Rörelsen omsatte ca 30 Mkr under 2015. 

NOT 6  RÖRELSEFÖRVÄRV

Förvärvsanalyser 2016

Förvärvade tillgångar
Castella  

Entreprenad
Hydrostandard 

Mätteknik Nordic Cliff Models
Hisspartner 
i Stockholm Frigotech

Hansa Vibrations & 
Omgivningskontroll Unipower

Anläggningstillgångar 0,7 4,9 10,4 - 0,0 1,0 0,1
Omsättningstillgångar 17,8 15,6 29,2 8,4 3,8 1,7 18,8
Långfristiga skulder - -2,3 -10 - - -
Kortfristiga skulder -17,7 -8,5 -14 -6,3 -2,7 -0,2 -4,8
Uppskjuten skattskuld - - -1,7 - -0,1 - -1,2
Netto identifierbara tillgångar och skulder 0,8 9,7 13,6 2,2 1,0 2,5 12,8
Koncerngoodwill 225,6 54,2 51,3 5,6 3,8 62,7 110,2
Överförd ersättning 226,5 63,8 65,0 7,8 4,8 65,2 123,0

Överförd ersättning

Likvida medel 147,3 54,4 49,0 7,8 2,4 50,0 71,0
Villkorad köpeskilling 79,2 9,4 16,0 - 2,4 15,2 52,0
Totalt överförd ersättning 226,5 63,8 65,0 7,8 4,8 65,2 123,0

Likvidpåverkan på koncernen

Förvärvade likvida medel 0,6 2,9 5,7 6,6 0,4 0,1 12,2
Överförd ersättning -147,3 -54,4 -49,0 -7,8 -2,4 -50,0 -71,0
Total likvidpåverkan -146,7 -51,5 -43,3 -1,2 -2,0 -50,0 -58,8
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NOT 7  TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

I början på januari 2015 lämnade Serendipity Group AB ett ägarlån 
om 48,7 Mkr till Sdiptech AB i samband med bolagets förvärv av 
ManKan Hiss AB (via sitt dotterbolag Sdip Cocello AB). 25,7 Mkr 
av lånet återbetalades till Serendipity Group AB den 9 februari 
2015, varefter utestående belopp om 23,0 Mkr löpt utan ränta.

Under det fjärde kvartalet 2016 upptogs ytterligare lån från Se-
rendipity Group AB till ett totalt värde av 45,0 Mkr. Den totala 
skulden uppgår därefter till 68,0 Mkr med förfallodatum 30 juni 
2017. Samtliga lån löper utan ränta. 

Bolaget har avvecklat hela sin Venture Management verksam-
het till ett närstående bolag Serendipity Ixora, se not 22 i Års-
redovisning 2015 för mer information. En fordran på Serendipity 
Ixora som härrör från avyttringen, uppgående till 39,1 Mkr per 31 
december 2016, finns redovisad som övriga fordringar.
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STOCKHOLM DEN 16 FEBRUARI 2017

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att denna kvartalsrapport ger en rättvisande bild av moderbolagets och 
koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag 
som ingår i koncernen står inför.

Informationen lämnades för offentliggörande den 16 februari 2016.

Katarina Lundblad Pinnekamp
Styrelseledamot

Johnny Alvarsson
Styrelseledamot

Jakob Holm
Verkställande direktör

Ashkan Pouya
Styrelseordförande

Mikael Lönn
Styrelseledamot

Saeid Esmaeilzadeh
Styrelseledamot
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