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Delårsrapport Creades AB (publ) 
1 januari - 31 mars 2013 

 
 Substansvärdet har ökat med 16 % till 150 kr per aktie 

 Usports försattes i konkurs 

 Uppdelningen mellan Creades och Sedarec slutförd 

 Den särskilda granskningen kommer att genomföras 
 
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 MARS  2013 

  Antal Marknadsvärde, Mkr Kr/aktie
1)

 Andel, % 

     Noterade tillgångar 
    

Avanza Bank 5 969 854 1 039 45 30 

Lindab International 9 277 011 487 21 14 

Concentric 4 438 164 307 13 9 

Haldex 5 852 625 226 10 7 

eWork Scandinavia 2 736 153 116 5 3 

Transcom 117 360 356 92 4 3 

Note 4 697 888 36 2 1 

Likviditetsförvaltning   35 1 1 

Summa noterade tillgångar 
 

2 337 101 67 

     Onoterade tillgångar 
    

Sedarec 
2)

 
 

1 070 46 31 

Carnegie 
3)

   418 18 12 

Klarna 
4)

 
 

236 10 7 

Acne Studios   204 9 6 

Global Batterier
 
 

 
135 6 4 

Ferronordic   28 1 1 

Summa onoterade tillgångar 
 

2 091 90 60 

     
Övriga tillgångar och skulder 

5)
 

 
-962 -42 -28 

          

Totalt   3 467 150 100 

     1) Beräknat som om de syntetiskt återköpta aktierna vore inlösta, dvs 23 139 876 aktier.  
  2) Värdet på Sedarec avser fordran på Creades AB gällande det åtagande om aktieägartillskott som Creades har utfäst, 

      dvs 30 % av substansvärdet. Motsvarande värde redovisas som övrig skuld i Creades AB. 
  3) Avser konvertibla preferensaktier och konvertibelt förlagslån. 

  4) Avser värdet av Creades andelar av aktier i ett med Investment AB Öresund samägt holdingbolag. 
 5) Varav likvida medel uppgår till 225 Mkr. -1 070 Mkr avser moderbolagets skuld till Sedarec.  
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SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 MARS PROFORMA EFTER UTSKIFTNING AV SEDAREC 
 

  Creades   Sedarec 

  Antal Marknadsvärde, Mkr   Antal Marknadsvärde, Mkr 

            

Noterade tillgångar           

Avanza Bank 4 002 818 696   1 967 036 342 

Lindab International 7 870 782 413   1 406 229 74 

Concentric 3 279 700 227   1 158 464 80 

Haldex 4 421 597 171   1 431 028 55 

eWork Scandinavia
 1)

 1 193 280 51   1 542 873 66 

Transcom 82 152 249 64   35 208 107 27 

Note 3 288 522 25   1 409 366 11 

Nobia 504 948 17   216 406 7 

Bilia 59 852 7   25 650 3 

BE Group 77 851 1   33 365 1 

Summa noterade tillgångar   1 673     666 

            

Onoterade tillgångar           

Carnegie    293     125 

Klarna    166     71 

Acne Studios   143     61 

Global Batterier
 
   95     41 

Ferronordic   19     8 

Summa onoterade tillgångar   715     306 

            

Övriga tillgångar och skulder    8     97 

            

Totalt   2 396     1 070 

            
1) Korrekt antal aktier och i enlighet med flaggningsmeddelandet från finansinspektionen 2013-04-08. I Creades 

      pressmeddelande 2013-04-05 stod det felaktigt antal aktier i eWork.        
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Bästa aktieägare, 

 

2013 började bra för Creades. Under det första kvartalet ökade Creades noterade aktieportfölj med 27 %, vilket kan 

jämföras med index som steg 10 % under samma period. Investerares intresse för aktier ökade, och inflödet till aktiefonder 

hos både Avanza och Carnegie har vuxit. Våra portföljbolag har börjat se en viss ökning i efterfrågan ifrån sina kunder, och 

våra företagsledare är försiktigt optimistiska om att vi nått någon form av botten.  

Det komplicerade makroekonomiska klimatet kvarstår dock, framförallt i västvärlden där länders höga skuldsättningsgrad 

oroar. När de pressar ner skuldsättningsgraden kommer det att påverka efterfrågan på varor och tjänster vilket kan hämma 

den ekonomiska tillväxten.  

Centralbankerna fortsätter att köpa statsobligationer för att därmed hålla räntan på en låg nivå med syfte att stimulera 

ekonomin. Samtidigt skapar de inflation genom att öka penningmängden för att reducera skuldbördan i reala termer.  En 

del av de nya pengarna och krediter investeras i produktiva tillgångar som skapar en ökad efterfråga och ekonomisk 

stimulans men delar investeras också i aktier, obligationer och bostäder vilket driver upp tillgångspriserna.  

Den börsuppgång vi sett är således till stor del driven av den låga räntan och inflödet av pengar. Den låga real räntan i 

kombination med den reducerade kreditvärdigheten har gjort att det blir ogynnsamt att äga statsobligationer och kapitalet 

flyter till stor del över i börshandlade aktier.  

Creades bolag står sig starka inför kommande utmaningar. Våra företagsledningar jobbar aktivt med att stärka 

konkurrenskraften i sina bolag genom att utveckla nya produkter, finna nya marknader, kunder och distributionssätt och 

genom att öka produktiviteten inom företagen.  Förra kvartalet präglades av ytterligare kostnadsreduktioner men generellt 

ser vi en sekventiell ökad efterfråga i våra bolag. 

I den onoterade portföljen, som inte värderas efter börsens rörelser, utvecklades alla bolag väl utom Usports, där bolagets 

styrelse valde att ansöka om konkurs. Carnegie har gynnats av den ökande handeln med aktier och nu är alla affärsområden 

lönsamma enligt bolagets VD. Acne fortsätter att växa och leverera och likaså Global och Ferronordic. 

En rad aktieägare har hört av sig och frågat om vi inte tänker göra något åt den substansrabatt som tidvis varit hög. Det 

enkla och klara svaret på den frågan är: naturligvis! Vi väger alla investeringar mot att syntetiskt köpa vår egen aktie och 

därmed öka substansvärdet för de aktieägare som inte säljer, samtidigt som vi skapar likviditet för de som vill sälja.  Sven 

som huvudaktieägare och jag som VD har vår förmögenhet och ersättning knuten till hur bra det går för Creades. Det som 

ibland förhindrar oss att genomföra syntetiska återköp är rapporttillfällen eller då vi har någon form av kurspåverkande 

information. 

Hela Creades substansvärde ökade under kvartalet med 16 % vilket är ett mycket bra resultat. Totalavkastningen för 

Creadesaktien var under samma tid 22 %. 

Efter kvartalets utgång blev delningen av Creades och Sedarec klar. Kvar finns ett konkurrenskraftigt Creades med ca 2,4 

Mdr under förvaltning. I rapporten finns fördelningen av tillgångarna efter genomförd delning redovisade. 

 

Stefan Charette 

Verkställande direktör  
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Resultat, förvaltningsverksamheten 

 

 
 
 
FÖRVALTNINGSVERKSAMHETEN 
 
Koncernens substansvärde uppgick den 31 mars till 150 kr per aktie, vilket är en ökning med 16,2 %, justerat för syntetiskt 
återköpa aktier och inlösen, sedan utgången av 2012 (132 kr per aktie den 31 december 2012). Detta är 5,9 procentenheter 
bättre än SIX Return Index, som steg med 10,3 % under motsvarande period.  
 

Förvaltningsresultatet, exklusive minoritetens andel, uppgick till 469 Mkr för året. Noterade värdepapper 
bidrog med 511 Mkr. Usports konkurs har påverkat förvaltningsresultatet negativt med -61 Mkr.  
 
Den 8 mars 2013 begärde styrelsen för Usports bolaget i konkurs.  
Marknaden som Usports verkade på förändrades avsevärt sedan det ursprungliga beslutet att investera i bolaget fattades, 
och bolaget drabbades av vissa barnsjukdomar. Trots att Creades och entreprenörerna arbetade intensivt operativt, 
strukturellt och finansiellt i Usports kom vi dessvärre inte hela vägen fram. Följden blev att investeringar av ytterligare 
kapital i bolaget inte hade tillräckligt bra avkastningspotential för Creades aktieägare. Värdet på dessa aktier har sedan 
årsskiftet skrivits ned till 0 kr, det vill säga med 52 Mkr. Nedskrivning av lån till Usports har skett med netto 9 Mkr.  
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VÄRDEPAPPERSPORTFÖLJ 
Värdet av Creades-koncernens värdepappersportfölj, med beaktande av utställda optioner, uppgick den 31 mars till 
3 358 Mkr. Under första kvartalet är den största försäljningen i Concentric, 76 Mkr.  
 
SKATT 
Hela den positiva värdeförändringen, 456 Mkr, ger inte genomslag som skattekostnad då Creades inte är skattepliktigt för 
värdeförändring och utdelning varken från innehav i onoterade bolag eller från innehav av näringsbetingade aktier i 
noterade bolag. Det skattepliktiga resultatet uppgår till -76 Mkr och ger en skatteintäkt om 15 Mkr under första kvartalet. 
 
RESULTAT 
Koncernens resultat för kvartal ett uppgick till 405 Mkr vilket motsvarar 17,13 kronor per aktie. Värdeförändringen 
avseende värdepapper för kvartal ett blev 456 Mkr. 
 
LIKVIDITET OCH SOLIDITET 
Koncernens likvida medel uppgick per den 31 mars till 225 Mkr jämfört med 150 Mkr den 31 december 2012. Soliditeten 
var vid periodens slut 96 % (98 % den 31 december 2012). Koncernens kassaflöde under perioden uppgick till 75 Mkr. 
 
MODERBOLAGET 
Moderbolagets resultat för första kvartalet var 402 Mkr. Likvida medel var vid periodens slut 214 Mkr. Eget kapital uppgick 
till 3 465 Mkr. 
 
VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER 
Creades verksamhet är utsatt för ett antal risker associerade med substansrabatt, beroende av nyckelpersoner, ägare med 
betydande inflytande, makroekonomiska förhållanden, specifika onoterade innehav, finansiering, likviditet, 
valutakursförändringar, ränta, kredit, tvister samt regulatoriska krav. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer 
omfattande i Creades årsredovisning för 2012. 
 
TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE 
Transaktioner relaterade till Carhold Holding AB har skett under årets första kvartal, se avsnittet uppgifter avseende 
koncern. Därutöver har inga transaktioner med en väsentlig inverkan på bolagets ställning och resultat skett mellan Creades 
och närstående.  
 
SYNTETISKA ÅTERKÖP UNDER ÅRET 
Extra bolagsstämman 26 oktober 2012 bemyndigade styrelsen att syntetiskt återköpa aktier upp till 10 % av kvarvarande 
aktier. Per 31 december 2012 hade återköp skett av 27 509 aktier. Under första kvartalet har ytterligare 468 486 aktier 
återköpts, totalt 495 977 aktier. Swapavtalen avseende syntetiskt återköpta aktier redovisas som övriga skulder i 
balansräkningen samt som finansnetto i resultaträkningen.  
 
ÖVRIGT 
 
Särskild granskning 
Pan Capital framställde vid den extra bolagsstämman i Creades den 26 oktober 2012 ett förslag om särskild granskning, 

vilket på grund av Pan Capitals andel av aktierna i Creades biträddes av minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget. I 

samband med inlösenförfarandet har Pan Capital även försetts med full information i de avseenden som avsågs i förslaget 

till granskning. Informationen har sammanställts och skickats ut till alla aktieägare samt tillhandahållits på Creades hemsida. 

Pan Capital har funnit att de syften som den särskilda granskningen avsågs fylla därmed är tillgodosedda och att det därför 

inte finns skäl att låta genomföra granskningen. Ett brev har gått ut till samtliga aktieägare angående avbrytande av 

granskningen. Då ett fåtal aktieägare motsätter sig ett avbrytande kommer den särskilda granskningen ändå att 

genomföras. Förhoppningen är att granskningen ska bli så kort och effektiv som möjligt då det som granskas redan har 

sammanställts och finns tillgängligt för advokat Ola Lidström, Advokatfirman Törngren Magnell, som utsetts som särskild 

granskningsman. 
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Omvandling av aktier 
Creades största aktieägare Biovestor AB, med Sven Hagströmer som huvudägare, har begärt att 284 600 av Biovestors A-
aktier i Creades skall omvandlas till B-aktier. Omstämplingen sker för att begränsa Biovestors röstinflytande till att vara 
lägre än 50 procent i enlighet med vad som meddelades i informationsbroschyren angående inlösenerbjudandet. Styrelsen i 
Creades har beslutat i enlighet med Biovestors begäran med hänvisning till omvandlingsförbehållet i Creades 
bolagsordning. 
 
 
HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN 
 
Uppdelning av Creades 
Tillgångsfördelningen mellan Creades och Sedarec AB (publ) genomfördes den 4 april 2013 genom att Sedarec tillsköts 

tillgångar motsvarande 30 procent av Creades substansvärde. På sidan 2 i rapporten presenteras tabell över fördelningen 

mellan Creades respektive Sedarec baserad på tillskottet och marknadsvärde per den 31 mars 2013. Aktierna i Sedarec 

skiftades 5 april ut till de aktieägare i Creades som accepterade inlösenerbjudandet. Uppdelningen av Creades är därmed 

verkställd. 

 
REDOVISNINGSPRINCIPER 
Denna delårsrapport för koncernen är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och årsredovisningslagen. 
Delårsrapporten för moderföretaget är upprättad enligt årsredovisningslagen. Detta är koncernens första verksamhetsår 
varför jämförelsesiffror från tidigare år saknas. Samtliga belopp är angivna i Mkr om annat inte anges och 
avrundningsdifferenser kan därför förekomma. 
 
Vid tillämpning av IFRS har Creades valt att redovisa aktierelaterade investeringar till verkligt värde med värdeförändringar i 
resultaträkningen (IAS 39). Noterade innehav värderas utifrån köpkurs, där sådan finns noterad. Fastställandet av verkligt 
värde avseende onoterade innehav sker genom användning av olika värderingsmetoder som är lämpliga för det enskilda 
innehavet, exempelvis kurs vid senaste externa emission på ”armlängds avstånd”, kurs vid senaste kända försäljning av 
aktier till extern part, jämförande värdering med liknande noterade företag genom att applicera relevanta multiplar på 
bolagets nyckeltal (till exempel EBITA) eller diskonterade kassaflödesmodeller. Justeringar görs med avsikt på bolagets 
storlek, verksamhet och risk. 
 
Förändringar i resultaträkningen rubriceras som värdeförändring värdepapper, vilket innebär att det inte görs någon 
åtskillnad mellan värdeförändring för avyttrade värdepapper och värdeförändring för kvarvarande värdepapper. För 
värdepapper som innehades såväl vid ingången som vid utgången av perioden utgörs värdeförändringen av skillnaden i 
värde mellan dessa tillfällen. För värdepapper som realiserats under perioden utgörs värdeförändringen av skillnaden 
mellan erhållen likvid och värdet vid ingången av perioden. För värdepapper som förvärvats under perioden utgörs 
värdeförändringen av skillnaden mellan värdet vid utgången av perioden och anskaffningsvärdet. 
 
Skatt på periodens resultat består av aktuell och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är beräknad skattekostnad baserat på den 
taxerade inkomsten för perioden. Uppskjuten skatt består av uppskjuten skatt på respektive koncernbolags obeskattade 
reserver och uppskjuten skatt på skattemässiga temporära skillnader. Uppskjuten skatt på skattemässiga temporära 
skillnader beräknas med en skatteprocent på 22,0 %. Uppskjuten skatt beräknas på alla skattemässiga temporära skillnader 
oavsett om den temporära skillnaden är redovisad i resultatet eller i övrigt totalresultat. Det finns inga materiella 
temporära skillnader som inte har redovisats 

Dotterbolaget GLOBAL Batterier AB konsolideras enligt IAS 27 och redovisas således inte till verkligt värde. Bolaget 
utvärderas, liksom övriga onoterade innehav, utifrån verkligt värde. Mer om bolagets redovisningsprinciper finns att läsa i 
årsredovisningen för 2012.  
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UPPGIFTER AVSEENDE KONCERNEN 
Denna delårsrapport omfattar moderbolaget Creades AB (publ) samt dotterbolagen GLOBAL Batterier AB ägt av IABÖ 
Global Holding AB (100 %), Carhold Holding AB (100 %) samt Anralk Holding AB (59 %).  
 
Under årets första kvartal har innehavet i Carnegie Holding AB (”Carnegie”) (preferensaktier och konvertibla skuldebrev), 
via det gemensamt (Creades och Öresund) ägda holdingbolaget Carhold Holding AB (”Carhold”) överlåtits till Creades 
respektive Öresund. Därefter äger Creades och Öresund preferensaktier och konvertibla skuldebrev direkt i Carnegie. 
Creades direkta ägande efter transaktionen motsvaras av det indirekta ägandet före transaktionen.  
 
 
KONCERNENS ANDELAR I INTRESSEBOLAG 
 
Moderbolagets röst- och kapitalandel 

  2013-03-31 

Avanza Bank Holding AB 

 

21% 

Usports
1)

   48% 

   1)Styrelsen för Usports begärde bolaget i konkurs den 8 mars 2013 

 
 
 
STÖRSTA AKTIEÄGARE 
Bolagets enskilt största aktieägare är Sven Hagströmer, genom bolag Biovestor AB, med 58,4 % av kapitalet och 49,8 % av 

rösterna och Pan Capital AB med 2,0 % av kapitalet och 2,4 % av rösterna. Siffrorna är uppdaterade baserat på ägandet 

efter inlösenerbjudandet. Creades har nu totalt 16 584 332 aktier, varav 13 434 332 A-aktier (en röst per aktie) och 3 150 

000 B-aktier (1/10 röst per aktie), med totalt 13 749 332 röster. 

 
 
KOMMANDE STÄMMOR  
 
Årsstämma 2013   23 april 2013 klockan 14:00 CET 
   Finlandshuset Konferens, Snickarbacken 4, Stockholm 
 

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN 

Delårsrapport januari-juni 2013  16 juli 2013 
Delårsrapport januari-september 2013 15 oktober 2013 
Bokslutskommuniké 2013  21 januari 2014 
 
 
Creades redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller 
inte vid kvartalsskiften då delårsrapporter eller bokslutskommuniké lämnas enligt ovan. Substansvärdet avseende juli 2013 
redovisas den 13 augusti 2013. Alla rapporter offentliggörs klockan 08:30 CET. 
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Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för bolagets revisors översiktliga granskning. 
 
 
 
Stockholm den 23 april 2013  
 
 
 
 
 
Stefan Charette  
Verkställande direktör  
   

 
 
 
 
 
Frågor besvaras av Stefan Charette, telefon 08 – 412 011 00. 
 

Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra informationen i denna 

delårsrapport. Informationen lämnades för publicering den 23 april 2013 klockan 08:30 CET.  
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Resultaträkningar, koncernen 
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Balansräkningar, koncernen 

 
 

Förändringar i eget kapital, koncernen 
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Kassaflödesanalys, koncernen 
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Nyckeltal 

 
 
Resultaträkningar, moderbolaget 
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Balansräkningar, moderbolaget 

 
 

 
Förändring i eget kapital, moderbolaget 

 


