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Sammandrag av väsentliga händelser beskrivna i de 
icke reviderade delårsrapporterna för 1 januari – 
31 mars 2012, för 1 januari – 30 september 2012 samt 
för 1 januari – 31 december 2012 

1 januari – 31 mars 2012 

 Substansvärdet ökade med 11,8 procent till 140,6 kronor per aktie 

 Resultat per aktie uppgick till 6,05 kronor 

 Creades noterades på OMX First North 

 Creades största ägare i Lindab 

 Sedan delningen av Öresund annonserades har avkastningen för Creades ägare uppgått till 
40 procent* 

* Avser perioden 15 november 2011 till 31 mars 2012 

1 januari – 30 september 2012 

 Substansvärdet ökade med 5 procent till 132 kronor per aktie 

 Under tredje kvartalet har Creades gjort ytterligare förvärv av aktier i Lindab 

 Creades har under tredje kvartalet syntetiskt återköpt 691 208 aktier, motsvarande 
3  procent av kapitalet 

1 januari – 31 december 2012 

 Substansvärdet har ökat med 5 procent till 132 kr per aktie 

 396 Mkr, 17 kr per aktie, har skiftats ut genom syntetiska aktieåterköp 

 Uppdelning av Creades enligt separat pressmeddelande, varför ingen kontantutdelning 
föreslås 



 

 

 

 

Pressmeddelande 

 

Årsstämma i Creades; beslut om indragning av 

syntetiskt återköpta aktier 

 

Årsstämma i Creades AB (publ) (”Creades”) har hållits idag, varvid Creades årsredovisning för 2011 

har fastställts för att möjliggöra för Creades att genomföra en indragning av syntetiskt återköpta 

aktier. Beslut om sådan indragning fattades också vid stämman. 

 

Creades har fram till idag, i enlighet med tidigare lämnat bemyndigande, syntetiskt återköpt totalt 

1.052.503 aktier i Creades,1 vilket motsvarar 3,9 procent av kapitalet och rösterna i bolaget. 

Indragningen av dessa syntetiskt återköpta aktier ökar Creades handlingsfrihet att genomföra 

ytterligare syntetiska återköp om bolaget framgent handlas med rabatt. Detta har bedömts vara till 

gagn för samtliga Creades aktieägare.  

 

Efter indragningen, som kommer att verkställas så snart som möjligt efter listningen av Creades på 

First North den 22 februari 2012, kommer Creades att ha 26.258.737 utestående aktier. Indragningen 

sker till anskaffningsvärde, motsvarande 106,95 kronor per aktie, vilket innebär att Creades 

substansvärde per aktie ökar i och med indragningen.2  

 

Creades, som imorgon upphör att vara ett helägt dotterbolag till Investment AB Öresund, har 

fortfarande för avsikt att hålla bolagsstämma den 20 april 2012. Formellt blir detta en extra 

bolagsstämma, eftersom årsstämma nu redan hållits. En valberedning kommer, som tidigare 

meddelats, att sammankallas för att framlägga förslag till stämman gällande val av styrelseledamöter, 

                                                      
1 Syntetiska återköp innebär inte att Creades förvärvar eller kontrollerar Creades-aktier, men den ekonomiska effekten är 

densamma som vid köp av egna aktier.  Med aktier avses per idag formellt s.k. inlösenaktier, vilka automatiskt omvandlas till 

aktier i Creades den 21 februari 2012. 

 
2 Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att minska aktiekapitalet med 20.077,96 kronor genom indragning av 

1.052.503 syntetiskt återköpta aktier till priset 106,95 kronor per aktie. Stämman beslutade vidare att, före 

aktiekapitalminskningen, öka aktiekapitalet med 21.000 kronor genom fondemission utan utgivande av nya aktier, 

varigenom indragningen kan genomföras utan tillståndsförfarande. 

 



 

 

inklusive styrelseordförande, val av revisor, arvode till styrelsen och revisor, ordförande vid stämman 

samt förslag till principer för utseende av valberedning framgent. 

 

Utöver vad som anges ovan fattades bl.a. även följande beslut vid årsstämman.  

 

UTDELNING 

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning inte lämnas för räkenskapsåret 

2011. Styrelsen anser att syntetiska återköp för närvarande är mer ändamålsenliga och skapar högre 

värde för bolagets ägare än utdelning.   

 

STYRELSE OCH ARVODEN M M 

Styrelseledamöterna omvaldes, och Creades styrelse består därmed av Sven Hagströmer, Stefan 

Charette och Erik Törnberg. Till styrelsens ordförande omvaldes Sven Hagströmer. Årsstämman 

beslutade att arvode till styrelseledamöter inte skall utgå. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna 

och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011. Det registrerade revisionsbolaget 

Ernst & Young AB med huvudansvarig revisor Lars Träff omvaldes. 

 

BEMYNDIGANDE ATT GENOMFÖRA SYNTETISKA ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER 

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att intill årsstämman 

2013 genomföra syntetiska återköp av högst 2.625.873 egna aktier. Bemyndigandet ersätter tidigare 

lämnat bemyndigande. 

 

Stockholm den 20 februari 2012 

Creades AB (publ) 

  

Frågor besvaras av Sven Hagströmer, ordförande, och Stefan Charette, verkställande direktör, 

telefon 08 – 412 011 00. 

 

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

informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 20 februari 

2012 klockan 18.00. 



 

 

 

 

Pressmeddelande 

 

Listning på First North och substansvärde 

Creades listas idag på First North. Substansvärdet per igår var 145 kr per aktie. 
 

Idag, 22 februari 2012, listas Creades AB (publ) (”Creades”) på First North med kortnamnet CRED A. 

 

Per 21 februari 2012 uppgick Creades substansvärde till 145 kr per aktie 1. Detta innebär en ökning 

med ca 15 procent sedan årsskiftet, då substansvärdet uppgick till 126 kr per aktie 2. Senast 

rapporterade substansvärde per 19 januari 2012 uppgick till 133 kr per aktie. Substansvärdets 

fördelning per 21 februari 2012 ser ut som följer: 
 

Substansvärde Antal Marknadsvärde, Mkr Kr/aktie1 Andel, % 

Noterade värdepapper 
Avanza Bank 5 969 854 1 116 43 29 
Concentric 5 780 061 315 12 8 
Haldex 5 802 625 250 10 7 
Bilia 1 600 000 221 8 6 
Lindab International 2 586 914 149 6 4 
eWork Scandinavia 2 736 153 107 4 3 
Övriga noterade värdepapper 419 16 11 

Onoterade värdepapper 
Carnegie 3 4 456 17 12 
Klarna 4 246 9 6 
GLOBAL Batterier 143 5 4 
Acne Jeans 117 4 3 
Övriga onoterade värdepapper 47 2 1 

Övriga tillgångar och skulder 5 209 9 6 
    
Totalt   3 795 145 100 

 

                                                      
1 Beräknat på 26.258.737 utestående aktier efter indragning av 1.052.503 syntetiskt återköpta aktier. 
 

2 Beräknat som 59,06% av Investment AB Öresunds (publ) substansvärde per 31 december 2011 delat med 27.311.240 
utestående aktier. 
 
3 Avser konvertibla preferensaktier och konvertibelt förlagslån. 
 
4 Avser värdet av cirka 59 procent av, med Investment AB Öresunds (publ) gemensamt ägt, holdingbolag. 
 
5 Varav likvida medel i Creades, 280 Mkr. 



 

 

 

 

Stockholm den 22 februari 2012 

Creades AB (publ) 

 

Frågor besvaras av Stefan Charette, verkställande direktör, telefon 08 - 412 011 00 

 

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

informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 22 februari 

2012 klockan 08.00. 

 

 



 

 

 

 

Pressmeddelande 

 

Avyttring av aktier i Klarna till personalen 

 

Anralk Holding AB (”Anralk”), som ägs till 59% av Creades AB (publ) (”Creades”), har avyttrat ett 

mindre antal aktier i Klarna Holding AB (”Klarna”)  till anställda i Klarna. Försäljningslikviden 

uppgick till ca 10 Mkr och priset vid transaktionen uppgick till 351 kr per aktie i Klarna, vilket är 

8 procent över bokfört värde i Anralk.   

 

Anralk kommer inte att justera upp det bokförda värdet på Klarnaaktierna då transaktionen är av 

mindre storlek. Därmed uppgår bokfört värde för Creades kvarvarande indirekta innehav i Klarna till 

240 Mkr.  

 

”Det är positivt att personalen vill delta som ägare i Klarna, och vi är glada att kunna bidra till detta. 

Det stärker känslan av delaktighet i bolagets framgång och ger anställda en möjlighet att få del i den 

värdeuppgång de är med och skapar.” säger Stefan Charette, VD för Creades.  

 

Stockholm den 22 februari 2012 

Creades AB (publ) 

 

Frågor besvaras av Stefan Charette, verkställande direktör, telefon 08 - 412 011 00 

 

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

informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 22 februari 

2012 klockan 08.30. 

 

 



 

 

 

 

Pressmeddelande 

 

Antal aktier och röster i Creades per 2012-02-29  

Antalet aktier i Creades efter indragning uppgår nu till 26.258.737 st. 
 

Creades AB (publ) ("Creades") har efter beslut av årsstämma den 20 februari 2012 genomfört en 

minskning av aktiekapitalet med 20.077,96 kronor genom indragning av 1.052.503 aktier för 

återbetalning till aktieägaren Svenska Handelsbanken AB. En fondemission om 21.000 kronor, utan 

utgivande av nya aktier, har även genomförts i syfte att återställa aktiekapitalet. Minskningen av 

aktiekapitalet och fondemissionen har registrerats av Bolagsverket under februari månad och därefter 

uppgår aktiekapitalet till 500.922,04 kronor. Därigenom har antalet aktier och röster i bolaget minskat 

från 27.311.240 till 26.258.737. 

Stockholm den 29 februari 2012 

Creades AB (publ) 
 

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

 

Uppgifterna ovan lämnas i enlighet med bestämmelserna i 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel 

med finansiella instrument enligt vilka ett bolag som minskar det totala antalet aktier eller röster i 

bolaget skall offentliggöra uppgifter om ändringen den sista handelsdagen i den kalendermånad då 

minskningen har skett. 

 

 



 

 

Creades substansvärde 

1 januari – 29 februari 2012 

Substansvärdet per 29 februari uppgick till 147 kr per aktie, innebärande en ökning 

med ca 17 procent sedan årsskiftet. 
 

Per 29 februari 2012, uppgick Creades substansvärde per aktie till 147 kr per aktie 1. Detta innebär en 

ökning med ca 17 procent sedan årsskiftet, då substansvärdet uppgick till 126 kr per aktie 2. Senast 

rapporterade substansvärde per 21 februari 2012 uppgick till 145 kr per aktie. Substansvärdets 

fördelning per 29 februari 2012 ser ut som följer: 

 

Substansvärde 2012-02-29 Antal Marknadsvärde, Mkr Kr/aktie 3 Andel, % 

Noterade värdepapper 
Avanza Bank 5 969 854 1 119 43 29 
Concentric 5 780 061 338 13 9 
Haldex 5 802 625 273 10 7 
Bilia 1 339 848 178 7 5 
Lindab International 2 586 914 144 5 4 
eWork Scandinavia 2 736 153 105 4 3 

Övriga noterade värdepapper 440 17 11 

Onoterade värdepapper 
Carnegie 4 5 400 15 10 
Klarna  5   246 9 6 
GLOBAL Batterier 143 5 4 
Acne Jeans   117 4 3 
Övriga onoterade värdepapper 47 2 1 

Övriga tillgångar och skulder 6 303 13 8 
    
Totalt   3 853 147 100 

 

Stockholm den 6 mars 2012 

Creades AB (publ) 

 

Frågor besvaras av Stefan Charette, verkställande direktör, telefon 08 - 412 011 00 

                                                      
1 Creades har syntetiskt återköpt 294.299 aktier per 29 februari 2012. Beräknat som om dessa vore inlösta. 
2 

Substansvärde beräknat som 59,06% av Investment AB Öresunds (publ) substansvärde per 31 december 2011 delat med 
27.311.240 utestående aktier. 

3 Beräknat på 26.258.737 utestående aktier. 
4 Avser konvertibla preferensaktier och konvertibelt förlagslån. 
5 Avser värdet av cirka 59 procent av, med Investment AB Öresund gemensamt ägt, holdingbolag. 
6 Varav likvida medel i Creades AB, 185 Mkr. 



 

 

Rättelse - Creades substansvärde 

1 januari – 29 februari 2012 

Rättelse av tidigare pressmeddelande: Substansvärdet per 29 februari uppgick till 

144 kr per aktie (tidigare angivet 147 kr per aktie)  

 

Substansvärdet per 29 februari uppgick till 144 kr per aktie, innebärande en ökning 

med ca 14 procent sedan årsskiftet. 

Per 29 februari 2012, uppgick Creades substansvärde per aktie till 144 kr per aktie 1. Detta innebär en 

ökning med ca 14 procent sedan årsskiftet, då substansvärdet uppgick till 126 kr per aktie 2. Senast 

rapporterade substansvärde per 21 februari 2012 uppgick till 145 kr per aktie. Substansvärdets 

fördelning per 29 februari 2012 ser ut som följer: 

Substansvärde 2012-02-29 Antal Marknadsvärde, Mkr Kr/aktie 3 Andel, % 

Noterade värdepapper 
Avanza Bank 5 969 854 1 119 42,6 29,6 
Concentric 5 780 061 338 12,9 8,9 
Haldex 5 802 625 273 10,4 7,2 
Bilia 1 339 848 178 6,8 4,7 
Lindab International 2 586 914 144 5,5 3,8 
eWork Scandinavia 2 736 153 105 4,0 2,8 

Övriga noterade värdepapper 440 16,8 11,6 

Onoterade värdepapper 
Carnegie 4 5 400 15,2 10,6 
Klarna  5   246 9,4 6,5 
GLOBAL Batterier 143 5,5 3,8 
Acne Jeans   117 4,5 3,1 
Övriga onoterade värdepapper 47 1,8 1,2 

Övriga tillgångar och skulder 6 231 8,8 6,1 
    
Totalt   3 780 144,0 100,0 

 

Stockholm den 6 mars 2012 

Creades AB (publ) 

Frågor besvaras av Stefan Charette, verkställande direktör, telefon 08 - 412 011 00 

                                                      
1 Creades har syntetiskt återköpt 294.299 aktier per 29 februari 2012. Beräknat som om dessa vore inlösta. 
2 

Substansvärde beräknat som 59,06% av Investment AB Öresunds (publ) substansvärde per 31 december 2011 delat med 
27.311.240 utestående aktier. 
3 Beräknat på 26.258.737 utestående aktier. 
4 Avser konvertibla preferensaktier och konvertibelt förlagslån. 
5 Avser värdet av cirka 59 procent av, med Investment AB Öresund gemensamt ägt, holdingbolag. 
6 Varav likvida medel i Creades AB, 185 Mkr. 



 

 

 

 

Flaggningsmeddelande 

 

 

Creades AB (publ) (”Creades”) har sålt 189.001 aktier i BILIA AB (publ). Creades har därefter  

1.111.896 aktier motsvarande 4,4 procent av kapitalet och rösterna i bolaget.  

 

Stockholm den 9 mars 2012 

Creades AB (publ) 

 

Frågor besvaras av Stefan Charette, verkställande direktör, telefon 08 - 412 011 00 

 

 

Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen. 

 

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med 

finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. 

 

 



 

 

 

 

Pressmeddelande 

 

Valberedning i Creades utsedd 

Valberedningen i Creades består av en representant för envar av de fyra största aktieägarna eller 
aktieägargrupperna i bolaget.  

Bolagets fyra största ägare per 2012-02-24 är Sven Hagströmer, inkl familj, via bolag (Biovestor AB), 
Pan Capital AB, Investment AB Öresund samt Noonday Asset Management. Dessa ägare har beslutat 
att valberedningen skall bestå av Sven Hagströmer, som representerar Biovestor AB och närstående 
till Sven Hagströmer, Claes-Henrik Julander, som representerar Pan Capital AB, Mats Qviberg, som 
representerar Investment AB Öresund samt Mikael Brantberg, som representerar Noonday Asset 
Management. 

Valberedningen har för avsikt att i god tid före den bolagsstämma som är planerad till den 20 april 
2012 presentera bl.a. förslag avseende val av styrelse i Creades.  

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan skicka sina ärenden till mailadressen: 
valberedning@creades.se, eller med post till: Valberedningen, Creades AB, Engelbrektsgatan 5, 114 32 
Stockholm. 

 

 
Stockholm den 14 mars 2012 

Valberedningen i Creades 

 



 

 

 

Pressmeddelande 

 

Omstämpling av aktier i Creades 

Biovestor stämplar om en del av innehavet i Creades till röstsvaga B-aktier – minskar 

röstandelen till 29,99 % 

Creades AB (publ) (”Creades”) största aktieägare Biovestor AB (”Biovestor”), med 
Sven Hagströmer som huvudägare, innehar innan omstämplingen 9 680 340 A-
aktier i Creades, vilket motsvarar 36,87 % av aktiekapitalet och rösterna. 

Biovestor har, för att begränsa sitt röstinflytande till att vara lägre än 30 % i enlighet 
med vad som meddelades då förslaget till uppdelning av Investment AB Öresund 
presenterades och med hänvisning till omvandlingsförbehållet i Creades 
bolagsordning, begärt att 2 865 400 av Biovestors A-aktier i Creades skall omvandlas 
till B-aktier. Styrelsen i Creades har beslutat i enlighet med Biovestors begäran. 

Efter omstämplingen kommer fördelningen av antalet aktier och röster i Creades att 
se ut enligt följande: 

A-aktier (1 röst per aktie): 23 393 337 (23 393 337 röster) 

B-aktier (1/10 röst per aktie): 2 865 400 aktier (286 540 röster) 

Totalt antal aktier: 26 258 737 (23 679 877 röster) 

Biovestors innehav kommer efter omstämplingen att bestå av 6 814 940 A-aktier och 
2 865 400 B-aktier i Creades, vilket motsvarar 36,87 % av aktiekapitalet och 29,99 % 
av rösterna. 

Stockholm den 15 mars 2012 

Creades AB (publ) 

 
Frågor besvaras av Stefan Charette, verkställande direktör, telefon 08 - 412 011 00 

Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, 
offentliggöra informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades för 
publicering den 15 mars 2012 klockan 08:50. 



 

 

 

 

Flaggningsmeddelande 

 

 

Creades AB (publ) (”Creades”) har köpt 5.200.000 aktier i Lindab International AB (publ). Creades 

har därefter 9.027.069 aktier motsvarande 11,5  procent av kapitalet och rösterna i bolaget.  

 

Stockholm den 19 mars 2012 

Creades AB (publ) 

 

Frågor besvaras av Stefan Charette, verkställande direktör, telefon 08 - 412 011 00 

 

 

Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen. 

 

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med 

finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. 

 

 



 

 

Kallelse till extra bolagsstämma i Creades AB (publ) 

Aktieägarna i Creades AB (publ) kallas till extra bolagsstämma fredagen den 20 april 
2012 klockan 10.00 på Finlandshuset, Snickarbacken 4, Stockholm. 
 
Anmälan m.m. 
Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB 
förda aktieboken lördagen den 14 april 2012, dels anmäler sig till stämman senast måndagen den 
16 april 2012 per post under adress Creades AB (publ), Engelbrektsgatan 5, 114 32 Stockholm, via 
telefon 08 - 412 011 00, via fax 08 - 412 011 11 eller via e-post till info@creades.se. 
 
Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, 
aktieinnehav samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid 
stämman. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt i original och övriga 
behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns att hämta på www.creades.se. 
 
Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att 
få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn i så god tid att registreringen är utförd 
fredagen den 13 april 2012. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela 
sin önskan härom till förvaltaren. 
 
 
Förslag till dagordning 
1. Stämmans öppnande. 
2. Val av ordförande vid stämman. 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4. Godkännande av dagordning. 
5. Val av en eller två justeringspersoner. 
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
7. Beslut om antal styrelseledamöter. 
8. Beslut om arvode till styrelsens ledamöter. 
9. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande. 
10. Beslut om principer för utseende av valberedning. 
11. Stämmans avslutande. 
 
Förslag till beslut 
 
Punkt 2 samt 7-10 - Valberedningens förslag 
Valberedningen, som består av Sven Hagströmer (Biovestor AB och närstående till Sven 
Hagströmer), Claes-Henrik Julander (Pan Capital AB), Mats Qviberg (Investment AB Öresund) 
och Mikael Brantberg (Noonday Asset Management) avser att lämna förslag beträffande val av 
ordförande vid stämman, beslut om antal styrelseledamöter, arvode till styrelseledamöterna, val av 
styrelseledamöter och styrelseordförande samt beslut om principer för utseende av valberedning, så 
snart valberedningens arbete är slutfört. Valberedningens förslag kommer att offentliggöras särskilt 
och hållas tillgängligt på www.creades.se. 

____________________ 
 

I bolaget finns totalt 26.258.737 aktier, varav 23.393.337 A-aktier (en röst per aktie) och 2.865.400 
B-aktier (1/10 röst per aktie), med totalt 23.679.877 röster. Aktieägarna erinras om sin rätt att 
begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. 
 
 

Stockholm i mars 2012 
Creades AB (publ) 

Styrelsen 



 

 

 

 

Pressmeddelande 

 

 

Senareläggning av delårsrapport 

Styrelsen för Creades AB (publ) (”Creades”) har beslutat att senarelägga delårsrapporten för perioden 
januari – mars 2012 till den 7 maj 2012. Tidigare angivet datum var tidigare den 20 april 2012. 

 

Stockholm den 3 april 2012 

Creades AB (publ) 
Styrelsen 

 
Frågor besvaras av Stefan Charette, verkställande direktör, telefon 08 - 412 011 00 

Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra 
informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 3 april 2012 
klockan 15:40. 



 

 

 

 

Pressmeddelande 

 

 

Creades har syntetiskt återköpt 7,34 procent av 

kapitalet i Creades 

I enlighet med mandat från årsstämman den 20 februari har Creades AB (publ) (”Creades”) syntetiskt 
återköpt totalt 1 928 194 aktier i Creades, vilket motsvarar 7,34 procent av kapitalet och 8,14 procent 
av rösterna i bolaget. Det totala antalet registrerade aktier i Creades uppgår till 26 258 737. 

 

Stockholm den 3 april 2012 

Creades AB (publ) 

 
Frågor besvaras av Stefan Charette, verkställande direktör, telefon 08 - 412 011 00 

Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra 
informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 3 april 2012 
klockan 17:10. 

 



 

 

 

 

Pressmeddelande 

 

 

Valberedningens förslag till bolagsstämman i Creades 

den 20 april 2012 
 

Inför den extra bolagsstämman i Creades AB (publ) den 20 april 2012 föreslår valberedningen att 

styrelsen för Creades ska bestå av fem ledamöter och utgöras av Marianne Brismar (nyval), Stefan 

Charette (omval), Sven Hagströmer (omval), Hans Karlsson (nyval) och Maud Olofsson (nyval). 

Valberedningen föreslår omval av Sven Hagströmer som styrelsens ordförande. 

 

Marianne Brismar (född 1961) är styrelseledamot i Beijer Alma AB, Concentric AB och Semcon AB, 

och var verkställande direktör i Atlet AB 1995-2007. Marianne är civilekonom och har 

apotekarexamen. Hans Karlsson (född 1950) är grundare av och styrelseledamot i NeoNet AB och 

grundare av HiQ International AB, där han var styrelseordförande till och med 2002. Hans har en MSc 

från Kungliga Tekniska Högskolan. Maud Olofsson (född 1955) har tidigare bland annat varit 

partiledare för Centerpartiet under åren 2001-2011 och näringsminister under åren 2006-2011. Hon 

var vice statsminister under mandatperioden 2006-2011. Maud har nyligen föreslagits som 

styrelseledamot i Arise Windpower AB, Diös Fastigheter AB och LKAB. 

 

Valberedningens fullständiga förslag, inklusive förslag avseende ordförande vid stämman, arvode till 

styrelsens ledamöter och principer för utseende av valberedningen, samt ytterligare information om de 

föreslagna ledamöterna finns tillgängligt på www.creades.se. 

 

Valberedningen har bestått av representanter för Creades fyra största aktieägare, nämligen Sven 

Hagströmer (representerade Biovestor AB), Claes-Henrik Julander (representerade Pan Capital AB), 

Mats Qviberg (representerade Investment AB Öresund) och Mikael Brantberg (representerade 

Noonday Asset Management). Mikael Brantberg avgick från valberedningen i samband med att 

Noonday helt nyligen avyttrade sina aktier i Creades.  

 

Bakom valberedningens förslag står aktieägare som tillsammans representerar 35,3% av rösterna i 

Creades, innefattande Biovestor AB samt Investment AB Öresund. 



 

 

 

Valberedningsledamoten Claes-Henrik Julander (Pan Capital), som representerar 24,8% av rösterna i 

Creades, har nominerat Claes-Henrik Julander till styrelseledamot. I övrigt stödjer Pan Capital 

valberedningens förslag. Claes-Henrik Julander (född 1969) är verkställande direktör i Pan Capital. 

 

Stockholm den 17 april 2012 

Valberedningen i Creades AB (publ) 

 

Frågor besvaras av Sven Hagströmer, ordförande för valberedningen, telefon 08 - 412 011 00 
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Beslut vid extra bolagsstämma i Creades den 20 april 
2012 

 

Extra bolagsstämma i Creades AB (publ) den 20 april 2012 beslutade, i enlighet med valberedningens 

förslag, att styrelsen ska bestå av fem ledamöter. Till styrelseledamöter nyvaldes Marianne Brismar, 

Hans Karlsson och Maud Olofsson samt omvaldes Sven Hagströmer och Stefan Charette. Sven 

Hagströmer omvaldes till styrelseordförande.  

 

Bolagsstämman beslutade även om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag. 

Styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till var och en av styrelsens ledamöter, förutom Sven 

Hagströmer och Stefan Charette. Till Sven Hagströmer och Stefan Charette ska inget styrelsearvode 

utgå.  

 

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att valberedningen inför 

årsstämman 2013 ska utses i enlighet med de principer som har gällt för den tidigare valberedningen. 

Det innebär i korthet att valberedningen ska bestå av en representant för envar av de fyra största 

aktieägarna eller aktieägargrupperna i bolaget. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare 

dessa företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända 

ägandet omedelbart före offentliggörandet. 

 

 

Stockholm den 20 april 2012 

Creades AB (publ) 

Styrelsen 
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Likvid för avyttrade aktier i Klarna erhållen 
Anralk Holding AB (”Anralk”), som ägs till 59% av Creades AB (publ) (”Creades”), har erhållit likvid 
om 207 Mkr för de aktier i Klarna Holding AB (”Klarna”) som avyttrades till General Atlantic per 8 
december 2011. Försäljning var villkorad av Finansinspektionens godkännande.  
Anralks kvarvarande ägande i Klarna motsvarar 8 procent efter full utspädning, värderat till 407 Mkr.   
 
 
 
Stockholm den 24 april 2012 
 
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 detta pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 24 april 2012 
klockan 13:10.  
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Creades substansvärde 

1 januari – 30 april 2012 

Substansvärdet per 30 april uppgick till ca 140 kr per aktie, innebärande en ökning 

med ca 11 procent sedan årsskiftet. 

Per 30 april 2012, uppgick Creades substansvärde per aktie till ca 140 kr per aktie. Detta innebär en 
ökning med ca 11 procent sedan årsskiftet, då substansvärdet uppgick till 126 kr per aktie. Senast 
rapporterade substansvärde per 31 mars 2012 uppgick till 141 kr per aktie. Substansvärdets fördelning 
per 30 april 2012 finns i tabellen nedan. 

 

Substansvärde Antal Marknadsvärde, Mkr Kr/aktie1) Andel, % 

Noterade värdepapper 
Avanza Bank 5 969 854 955 36,4 26,1 
Lindab International 9 027 069 494 18,8 13,5 
Concentric 5 580 061 338 12,9 9,2 
Haldex 5 802 625 241 9,2 6,6 
Bilia 871 640 112 4,3 3,1 
eWork Scandinavia 2 736 153 103 3,9 2,8 
Transcom 117 360 356 75 2,9 2,0 
Note  4 497 888 35 1,3 1,0 
Likviditetsförvaltning 101 3,8 2,7 

Onoterade värdepapper 
Carnegie2)3) 402 15,3 11,0 
Klarna3) 240 9,1 6,5 
GLOBAL Batterier 149 5,7 4,1 
Acne Jeans 118 4,5 3,2 
Ferronordic 28 1,1 0,7 
Usports 19 0,7 0,5 

Övriga tillgångar och skulder4) 256 9,7 7,0 
    
Totalt   3 665 139,6 100,0 

1) Beräknat på 26.258.737 registrerade aktier i Creades. 
2) Avser konvertibla preferensaktier och konvertibelt förlagslån. 
3) Avser värdet av andelar ägda av gemensamt, med Investment AB Öresund, ägt holdingbolag. 
4) Varav likvida medel uppgår till 304 Mkr 

 
Stockholm den 7 maj 2012 
 
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 detta 
pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 7 maj 2012 klockan 11:00. 
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AVYTTRING AV AKTIER I KLARNA TILL ATOMICO 
 

Anralk Holding AB (”Anralk”), som ägs till 59% av Creades AB (publ) (”Creades”), har avyttrat 
20% av innehavet av aktierna i Klarna Holding AB (”Klarna”)  till Niklas Zennströms Atomico. 

Försäljningslikviden uppgick till drygt 100 Mkr och priset vid transaktionen innebär en värdeökning om 
23 procent jämfört med tidigare värdering. Anralks kvarvarande ägande efter affären i Klarna motsvarar drygt 6 
procent efter full utspädning, värderat till 399 Mkr. Därmed uppgår värdet för Creades kvarvarande indirekta 
innehav i Klarna till 236 Mkr.  

 

Stockholm den 21 maj 2012 

 

Stefan Charette 

Creades AB (publ) 

 
Frågor besvaras av Stefan Charette, verkställande direktör, telefon 08 - 412 011 00 

 

Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra informationen i detta 
pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 21 maj 2012 klockan 08.30. 
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AVYTTRING AV AKTIER I PROACT 
 

Creades AB (publ) (”Creades”) har sålt 100.966 aktier i Proact IT Group AB (publ). Försäljningen 
gjordes den 25 maj 2012 och Creades har därefter 394.034 aktier motsvarande 4,2 procent av kapitalet 
och rösterna i bolaget.  

 

Stockholm den 28 maj 2012 

 

Stefan Charette 

Verkställande direktör Creades AB (publ) 

 
Frågor besvaras av Stefan Charette telefon 08 - 412 011 00 

 
 

 

Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen. 

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med 
finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. 
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Creades substansvärde 

1 januari – 31 maj 2012 

Substansvärdet ökade med 3,5 procent till 130 kr per aktie. 

Per 31 maj 2012, uppgick Creades substansvärde per aktie till ca 130 kr per aktie. Detta innebär en 
ökning med 3,51 procent sedan årsskiftet, då substansvärdet uppgick till 126 kr per aktie. Senast 
rapporterade substansvärde per 30 april 2012 uppgick till 140 kr per aktie. 

 

Substansvärde per 31 maj 2012 Antal Marknadsvärde, Mkr Kr/aktie2 Andel, % 
Noterade värdepapper 
Avanza Bank 5 969 854 819 31 23,9 
Lindab International 9 027 069 408 16 11,9 
Concentric 5 580 061 308 12 9,0 
Haldex 5 802 625 196 7 5,7 
eWork Scandinavia 2 736 153 101 4 3,0 
Bilia 871 640 83 3 2,4 
Transcom 117 360 356 65 2 1,9 
Note  4 497 888 30 1 0,9 
Likviditetsförvaltning 85 3 2,5 

Onoterade värdepapper 
Carnegie3 4 402 15 11,7 
Klarna 4   236 9 6,9 
GLOBAL Batterier 149 6 4,3 
Acne Jeans   118 5 3,5 
Ferronordic 28 1 0,8 
Usports   19 1 0,6 

Övriga tillgångar och skulder5 380 14 11,0 
    
Totalt   3 425 130 100,0 

 
Stockholm den 4 juni 2012 

Stefan Charette, verkställande direktör, telefon 08 – 412 011 00. 
 
 
Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra informationen i detta 
pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 4 juni 2012 klockan 08:30. 

                                                                 

1 
Avkastningen är beräknad som om de syntetiskt återköpta aktierna vore inlösta. 

2 Beräknat på 26.258.737 registrerade aktier i Creades. 
3 Avser konvertibla preferensaktier och konvertibelt förlagslån. 
4 Avser värdet av andelar ägda av gemensamt, med Investment AB Öresund, ägt holdingbolag. 
5 Varav likvida medel uppgår till 252 Mkr 
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Delårsrapport Creades AB (publ) 

1 januari - 30 juni 2012 
 

� Substansvärdet ökade med 2 % till 128 kronor per aktie 
� Creades noterades på OMX First North 
� Creades är största ägare i Lindab 

 
 
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 30 JUNI 2012 
 
 

 
 

Substansvärde per 30 juni 2012 Antal Marknadsvärde, Mkr Kr/aktie1) Andel, %

Noterade värdepapper
Avanza Bank 5 969 854 842 32 25
Lindab International 9 044 731 381 15 11
Concentric 5 580 061 287 11 9
Haldex 5 802 625 179 7 5
eWork Scandinavia 2 736 153 95 4 3
Bilia 774 862 72 3 2
Transcom 117 360 356 61 2 2
Note 4 497 888 28 1 1
Likviditetsförvaltning 84 3 2

Onoterade värdepapper

Carnegie 2)3) 413 16 12

Klarna 3) 236 9 7
GLOBAL Batterier 148 6 4
Acne Jeans 122 5 4
Usport 44 2 1
Ferronordic 28 1 1

Övriga tillgångar och skulder 4) 353 13 10

Totalt 3 372 128 100

1) Beräknat på 26 258 737 registrerade aktier i Creades. 
2) Avser konvertibla preferensaktier och konvertibelt förlagslån.
3) Avser värdet av Creades andelar av aktier i ett, med Investment AB Öresund, samägt holdingbolag.
4) Varav likvida medel uppgår till 420 Mkr.
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Bästa aktieägare, 

Andra kvartalet har varit utmanande. Skuldkrisen i Europa har präglat marknadsaktörernas agerande och deras osäkerhet 
har gjort att den handlade volymen av svenska aktier har varit mycket låg och att priserna på finansiella instrument har varit 
volatila. De flesta makroekonomiska indikatorerna har tolkats som negativa och Stockholmsbörsen (SIX Return Index) sjönk 
med ca 4 %. Såväl företag som konsumenter har intagit en avvaktande hållning på grund av oro för en regional eller global 
konjunkturnedgång.    

Creades har naturligvis påverkats. Vi har en koncentrerad portfölj för att kunna fokusera på vårt kontinuerliga arbete med 
att stärka våra portföljbolags konkurrenskraft. Efter en mycket positiv utveckling under första kvartalet har det andra 
kvartalet reducerat avkastningen för första halvåret till 2 %. Substansvärdet minskade i det andra kvartalet med 9 % 
samtidigt minskade Stockholmsbörsen med 4 %. Finansiella företag, där huvuddelen av Creades portfölj är investerad, hade 
en mycket svag utveckling där index för finansiella tjänster minskade 12 %. Mindre konjunkturkänsliga företag inom 
exempelvis livsmedel, tobak, läkemedel och bioteknik å andra sidan visade oförändrade eller till och med stigande 
aktiekurser.  

Det kan dock konstateras att Creadesaktien givit ägarna en avkastning på 21 % sedan uppdelningen från Öresund 
annonserades i november förra året.  Under samma period steg Stockholmsbörsen med 10 %. 

Värdet på Avanza, Lindab och Haldex sjönk under andra kvartalet med respektive 200 Mkr, 86 Mkr och 60 Mkr, vilket 
förklarar majoriteten av nedgången under kvartalet. Samtidigt är det Concentric, Haldex och Bilia som är de noterade 
aktierna som bidragit mest positivt med 80 Mkr, 45 Mkr och 18 Mkr under första halvåret.  

I den onoterade portföljen sålde vi 20 % av vårt innehav i Klarna till Niklas Zennströms Atomico till ett värde av 101 Mkr 
vilket var 23 % högre än det tidigare bokförda värdet.   

Under första halvåret har vi avyttrat större delen av våra finansiella placeringar där försäljningen av 105 Mkr av aktier i Bilia 
representerar den större delen. 

Under första halvåret tog Creades möjligheten att syntetiskt återköpa ett större antal egna aktier till rabatt. Detta är till 
gagn för hela Creades aktieägarkollektiv, då rabatten på de återköpa aktierna tillfaller kvarvarande ägare. 

Under kvartalet fick Creades även en ny styrelse. Styrelsens ledamöter är idag Sven Hagströmer (ordförande), Marianne 
Brismar, Hans Karlsson, Maud Olofsson samt undertecknad. På vår hemsida www.creades.se presenteras styrelsen vidare.  

Investeringsorganisation arbetar nu aktivt med våra existerande innehav för att bidra till att öka företagens konkurrenskraft 
och lönsamhetsutveckling. Vi har under kvartalet genomfört att stort antal företagsbesök, för att vara förberedda när 
möjligheter öppnar sig. 

Trots det svaga kvartalet är vi övertygade om att den portfölj vi har, har god potential för värdeökning. På kort sikt kommer 
marknaden sannolikt att vara fortsatt volatil, och i en marknad med den karaktären kan affärsmöjligheter dyka upp, både 
gällande nyinvesteringar och strukturella förändringar i existerande portfölj. Vi kommer att göra vårt bästa för att förvalta 
det företroende Ni ägare har gett oss.  

 

Stefan Charette 

Verkställande direktör  
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Resultat, förvaltningsverksamheten 

 
 
 
FÖRVALTNINGSVERKSAMHETEN 
Förvaltningsresultatet, hänförligt till moderbolagets aktieägare, var negativt och uppgick till -140 Mkr (utdelning från 
noterade aktier uppgick till 129 Mkr). Noterade värdepapper bidrog negativt med -171 Mkr. Omvärdering av innehavet i 
Carnegie påverkade förvaltningsresultatet negativt och uppgick till -41 Mkr medan innehavet i Klarna bidrog positivt med 56 
Mkr.  
  
VÄRDEPAPPERSPORTFÖLJ 
Värdet av Creades-koncernens värdepappersportfölj, med beaktande av utställda optioner, uppgick den 30 juni till 
3 019 Mkr. Under första halvåret förvärvade koncernen värdepapper uppgående till 436 Mkr. Creades största enskilda 
nettoförvärv under denna period var Lindab vilket uppgick till 377 Mkr. Försäljning av värdepapper uppgick till 419 Mkr. De 
enskilt största nettoförsäljningarna var i Bilia, 105 Mkr och Klarna, 111 Mkr. 
 
SKATT 
Till följd av den stora negativa värdeförändringen i värdepappersinnehavet uppgick koncernens skatt för perioden till en 
skatteintäkt om 6 Mkr.  
Hela den negativa värdeförändringen ger inte genomslag som skatteintäkt då Creades inte är skattepliktigt för 
värdeförändring och utdelning varken från innehav i onoterade bolag eller från långsiktiga innehav i noterade bolag. 
Värdet på de skattebefriade innehaven uppgick vid periodens slut till cirka 2 864 Mkr eller 85 % av det samlade 
substansvärdet. 
 
RESULTAT 
Koncernens resultat för första halvåret var negativt och uppgick till -149 Mkr vilket motsvarar -5,93 kronor per aktie. 
Värdeförändringen avseende värdepapper uppgick till -277 Mkr.    
 
LIKVIDITET, SOLIDITET OCH INVESTERINGAR 
Koncernens likvida medel uppgick per den 30 juni till 420 Mkr. Soliditeten var vid periodens slut 98 %. De totala 
bruttoinvesteringarna i finansiella anläggningstillgångar uppgick till 446 Mkr. Koncernens kassaflöde under perioden 
uppgick till 420 Mkr vari ingick tillskott från Öresund om 356 Mkr och indragning aktier -113 Mkr. 
 
MODERBOLAGET 
Moderbolagets resultat för perioden var negativt och uppgick till -219 Mkr. Likvida medel var vid periodens slut 370 Mkr. 
Eget kapital uppgick till 3 312 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 (moderbolagets) årsredovisning för 2011 samt bolagsbeskrivningen utgiven i samband med bolagets 
notering på OMX First North. 
 
TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE 
Utöver transaktionerna med Investment AB Öresund, vilket beskrivs i bolagsbeskrivningen utgiven i samband med Creades 
notering på OMX First North, har inga transaktioner med en väsentlig inverkan på bolagets ställning och resultat skett 
mellan Creades och närstående.  

Apr-jun Jan-jun

Mkr 2012 2012

Noterade värdepapper -414 -171
Carnegie 12 -41
Klarna 55 56
GLOBAL Batterier 2 11
Övriga onoterade värdepapper 4 5

Resultat förvaltningsverksamheten, hänförlig ti l l  moderbolagets aktieägare -341 -140

Resultat förvaltningsverksamheten, innehav utan bestämmande inflytande 47 10

Resultat förvaltningsverksamheten -294 -130
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ÖVRIGT 
 
Tillförda tillgångar från Investment AB Öresund 
Som ett led i uppdelningen av Investment AB Öresund i två separata bolag tillfördes Creades AB (publ) cirka 59 % av 
Öresunds tillgångar den 19 januari 2012. Det totala överförda substansvärdet uppgick till 3 643 Mkr motsvarande 
133 kronor per aktie. Vid överlåtelsetillfället fanns 27 311 240 registrerade aktier i Creades AB.  
 
Listning NASDAQ OMX First North 
Creades listades på NASDAQ OMX First North den 22 februari 2012 och innehar kortnamnet CRED A.  
 
Årsstämman den 20 februari 2012 
Styrelsen beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2011. 
 
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att minska aktiekapitalet med 20 077,96 kronor genom indragning av 
1 052 503 syntetiskt återköpta aktier till priset 106,95 kronor per aktie. Efter beslutad indragning uppgår antal utestående 
aktier till 26 258 737. 
 
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen, att intill årsstämman 2013, genomföra 
syntetiska återköp av 2 625 873 egna aktier. Bemyndigandet ersätter tidigare lämnat bemyndigande. 
 
Extra bolagsstämma den 20 april 2012 
Extra bolagsstämman i Creades AB (publ) beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem 
ledamöter. Till styrelseledamöter nyvaldes Marianne Brismar, Hans Karlsson och Maud Olofsson samt omvaldes Sven 
Hagströmer och Stefan Charette. Sven Hagströmer omvaldes till styrelseordförande.  
 
Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till var 
och en av styrelsens ledamöter. Inget styrelsearvode ska utgå till Sven Hagströmer och Stefan Charette. 
 
I enlighet med valberedningens förslag beslutade bolagsstämman, att valberedningen inför årsstämman 2013 ska utses i 
enlighet med de principer som gällt för den tidigare valberedningen. Valberedningen ska bestå av en representant för var 
och en av de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna i bolaget. Namnen på valberedningens ledamöter samt de 
ägare dessa företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet 
omedelbart före offentliggörandet.  
    
Av styrelsen beslutad modell för rörlig ersättning till ledande befattningshavare 
Creades nya styrelse godkände den 7 juni den ersättningsmodell för ledande befattningshavare som tidigare antagits. Det 
beslutades också att information skulle lämnas till alla aktieägare genom en beskrivning av modellen i delårsrapporten. 
 
Ledande befattningshavare i bolaget är verkställande direktören. Ledande befattningshavare skall erbjudas en 
marknadsmässig totalkompensation som skall möjliggöra att rätt person kan rekryteras och behållas. Lönen skall beakta 
ansvarsområde och erfarenhet. Ersättningen skall bestå av fast kontant ersättning, rörlig kontant ersättning och 
avgiftsbaserad tjänstepension. 
 
Vid uppsägning från bolagets sida skall ledande befattningshavare vara berättigad till full lön samt åtagande avseende 
tjänstepensionsförsäkring under tolv månader. Vid uppsägning från den ledande befattningshavarens sida skall 
motsvarande gälla under sex månader. 
 
Den rörliga ersättningen är inte semester- eller tjänstepensionsgrundande. 
 
För att rörlig ersättning ska utgå skall totalavkastningen motsvara 7,5 % av koncernens substansvärde. 
Den totala rörliga ersättningen till verkställande direktören skall uppgå till 6 % av den avkastning som överstiger 7,5 % av 
totalavkastningen (tröskelresultatet). En resultatbank för det resultat som ligger till grund för beräkning av rörlig ersättning 
skall tillämpas. Det innebär att den del av resultatet som ett visst år ligger över ett fastställt tak för total rörlig ersättning 
överförs till nästa år och ökar nästa års ersättningsgrundande resultat medan den del av resultatet som understiger 
tröskelresultatet överförs och belastar nästa års ersättningsgrundande resultat. 
För att en positiv resultatbank skall utbetalas skall totalavkastningen ackumulerat överstiga 7,5 % per år.  
Vid utbetalning av rörlig ersättning skall den verkställande direktören förvärva aktier i bolaget motsvarande minst 80 % av 
den rörliga ersättningen efter skatt.  
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Syntetiskt återköp av egna aktier 
Efter indragningen av 1 052 503 syntetiskt återköpta egna aktier, beslutat vid årsstämman den 20 februari 2012, har 
ytterligare 1 931 676 egna aktier syntetiskt återköpts vilket motsvarar 7,4 % av kapitalet och 8,2 % av rösterna i bolaget. Det 
genomsnittliga anskaffningspriset uppgår till 132 kronor per aktie. Swapavtalen avseende syntetiskt återköpta aktier 
redovisas som övriga skulder i balansräkningen med 36 Mkr samt som finansnetto i resultaträkningen.  
 
OFFENTLIGGJORDA FÖRVÄRV OCH AVYTTRINGAR 
 
Förvärv av aktier i Lindab 
Under det första kvartalet köpte Creades 5 200 000 aktier i Lindab International AB (publ). Creades hade därefter 9 027 069 
aktier. Under kvartal två har ytterligare aktier köpts och Creades har nu 9 044 731 aktier motsvarande 11,8 % av kapitalet 
och rösterna i bolaget 
 
Avyttring av aktier i Klarna 
Anralk Holding AB (Anralk), som ägs till 59 % av Creades, har avyttrat 20 % av innehavet av aktierna i Klarna Holding AB 
(Klarna) till Niklas Zennströms Atomico. Försäljningslikviden uppgick till drygt 100 Mkr och priset vid transaktionen innebär 
en värdeökning om 23 % jämfört med tidigare värdering. Anralks kvarvarande ägande efter affären i Klarna motsvarar drygt 
6 % efter full utspädning, värderat till 399 Mkr. Därmed uppgår värdet för Creades kvarvarande indirekta innehav i Klarna 
till 236 Mkr. 
 
Avyttring av aktier i Proact 
Creades AB har sålt 100 966 aktier i Proact IT Group AB (publ). Försäljning har gjorts under maj och juni. Kvarvarande 
innehav uppgår till 391 533 aktier motsvarande 4,2 % av kapitalet och rösterna i bolaget. 
 
HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN 
Efter balansdagen har det inte skett några väsentliga händelser att rapportera om. 
 
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 26,3 %. 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 ej till verkligt värde. Bolaget 
utvärderas, liksom övriga onoterade innehav, utifrån verkligt värde. Global konsolideras i Creades-koncernen från och med 
den 19 januari 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%), Anralk Holding AB (59%) samt Carhold Holding AB (59%) . Inget koncernförhållande föreligger per 
den 31 december 2011 varför koncernbalansräkningen endast omfattar Creades AB avseende 2011. 
 
KONCERNENS ANDELAR I INTRESSEBOLAG 
 

 
 

STÖRSTA AKTIEÄGARE 
Bolagets enskilt största aktieägare är Sven Hagströmer, genom bolag Biovestor AB, med 37 % av kapitalet och Pan Capital 
AB med 23 % av kapitalet.  

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN 

Delårsrapport, januari – september 2012 16 oktober 2012 
Bokslutskommuniké  22 januari 2013 
 
 
 
 
 
 

 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och 
koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och 
de företag som ingår i koncernen står inför. 

Stockholm den 13 juli 2012 
 
 
 
 
Sven Hagströmer  Marianne Brismar Hans Karlsson 
Ordförande  Ledamot  Ledamot 
 
 
 
 
Maud Olofsson  Stefan Charette 
Ledamot  Verkställande direktör 
  och ledamot 
 
 
 
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 16 juli 2012 klockan 08:30.

Moderbolagets röst- och 
kapitalandel 2012-06-30

Avanza Bank Holding AB 21%
Usports AB 48%
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Revisors granskningsrapport  

INLEDNING 

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapporten) för Creades 
koncernen per 30 juni 2012 och den sexmånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande 
direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovis-
ningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. 

DEN ÖVERSIKTLIGA GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH OMFATTNING 

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig 
granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra 
förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk 
granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en 
betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on 
Auditing och god revisionssed i övrigt har.  

De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet 
att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den 
uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en 
revision har. 

SLUTSATS 

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att 
delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt 
för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. 

Stockholm den 13 juli 2012 

Ernst & Young AB 

 

 

Lars Träff 

Auktoriserad revisor 
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Resultaträkningar, koncernen 
 

 

 
 
  

Apr-jun Jan-jun

Mkr 2012 2012

Förvaltningsverksamheten
Erhållna utdelningar 129 129
Övriga intäkter 5 9
Värdeförändring värdepapper -430 -277
Varuförsäljning (avser helägt dotterbolag)  36 89
Varu- och försäljningskostnader  (avser helägt dotterbolag) -35 -80

Resultat förvaltningsverksamheten -294 -130

Administrationskostnader 1) 48 17

Rörelseresultat -246 -113

Resultat från finansiella investeringar
Finansiella intäkter 2 3
Finansiella kostnader -37 -44
Finansnetto -35 -41

Resultat före skatt -281 -154

Skatt 7 6

Periodens resultat -274 -149
Hänförligt ti l l  moderbolagets aktieägare -321 -158
Innehav utan bestämmande inflytande 2) 46 9

Totalresultat3) -274 -149
1) Varav upplösning av avsättning för rörlig ersättning 30 Mkr. Motsvarande för apr-jun är 53.
2) Avser Investment AB Öresunds resultatandel i de gemensamt ägda bolagen Carhold
Holding AB och Anralk Holding AB.
3) Redovisat resultat efter skatt överenstämmer med koncernens totalresultat.

Resultat per aktie (kr) hänförlig ti l l  moderbolagets 
aktieägare, såväl före som efter utspädning -12,21 -5,93

Genomsnittligt antal utestående aktier 26 258 737 26 576 801
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Balansräkningar, koncernen 
 

 
 
 
 Förändringar i eget kapital, koncernen 

 

Mkr 2012-06-30 2011-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 96 -

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 1 -

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar 2 957 -

Långfristiga fordringar 354 -

Omsättningstillgångar

Varulager 37 -
Fordran moderbolag1) - 3 438
Övriga omsättningstil lgångar 34 -
Likvida medel 420 1

SUMMA TILLGÅNGAR 3 900 3 439

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital hänförlig ti l l  Creades AB:s aktieägare 3 372 3 439
Eget kapitalandel i  innehav utan bestämmande inflytande 2) 451 -
Totalt eget kapital 3 823 3 439

Kortfristiga skulder
Övriga skulder 77 0

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 900 3 439

1) Avser aktieägartillskott lämnat av Investment AB Öresund.
2) Avser Investment AB Öresunds andel av de gemensamt ägda bolagen Carhold Holding AB och Anralk 
Holding AB.

Mkr 2012-06-30 2011-12-31

Eget kapital vid årets början 3 439 -

Emission - 1

Aktieägartil lskott 204 3 438

Eget kapitalandel i  innehav utan bestämmande inflytande1) 441 -

Indragning, aktier -113 -

Periodens resultat -149 0

Eget kapital vid periodens slut 3 823 3 439

varav innehav utan bestämmande inflytande 1) 451 -
1) Avser Investment AB Öresunds andel av de gemensamt ägda bolagen Carhold Holding AB och Anralk 
Holding AB.
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Kassaflödesanalys, koncernen 

 
 
 
Nyckeltal 

 

Jan-jun

Mkr 2012

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -113
Justeringar för poster som inte ingår i  kassaflödet 292
Betalda och erhållna räntor, netto -6
Betald och erhållen skatt, netto -13
Kassaflöde löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 160

Förändring av rörelsekapitalet 53

Kassaflöde från den löpande verksamheten 214

Förvaltningsverksamheten
Förvärv av aktier och andelar -436
Försäljning av aktier och andelar 419
Finansiella fordringar -20
Investeringar och försäljning i  materiella anläggningstil lgångar 0
Kassaflöde från förvaltningsverksamheten -38

Finansieringsverksamheten
Tillskott Investment AB Öresund 356
Indragning aktier -113
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 243

Periodens kassaflöde 420

Likvida medel vid årets början 1
Likvida medel vid årets slut 420

Periodens kassaflöde 420

2012-06-30 2011-12-31

Antal registrerade aktier 26 258 737 27 311 240
varav A-aktier, 1/1 23 393 337 27 311 240
varav B-aktier, 1/10 2 865 400 -

Genomsnittligt utestående aktier 26 576 801 27 311 240
Antal syntetiskt återköpta aktier 1 931 676 -
Substansvärde, Mkr 3 372 3 439
Börsvärde (baserat på senaste betalkurs), Mkr 2 993 -
Senaste betalkurs, kronor 114 -
Värdeförändring på noterade värdepapper, % 1 -
Värdeförändring på onoterade värdepapper, % 2 -
Substansvärde per aktie, kronor 128 126
Förändring av justerat substansvärdet per aktie, %1) 2 -
SIXRX Index, % 7 -
Antal anställda2) 6 -
1) Beräknad som om de syntetiskt återköpta aktierna vore inlösta
2) Inkluderar ej anställda i IABÖ Global Holding AB och Global Batterier AB. Antal anställda i Global-koncernen
uppgick till 27 per den 30 juni 2012.
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Resultaträkningar, moderbolaget 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apr-jun Jan-jun

Mkr 2012 2012

Förvaltningsverksamheten
Erhållna utdelningar 107 107
Övriga intäkter 2 5
Värdeförändring värdepapper -506 -316

Resultat förvaltningsverksamheten -397 -204

Administrationskostnader 1) 48 18

Rörelseresultat -349 -187

Resultat från finansiella investeringar
Finansiella intäkter 1 2
Finansiella kostnader -36 -44
Finansnetto -35 -42

Resultat före skatt -384 -229

Skatt 9 10

Periodens resultat 2) -376 -219

1) Varav upplösning av avsättning till rörlig ersättning 30 Mkr. Motsvarande för apr-jun är 53 Mkr.

2) Redovisat resultat efter skatt överenstämmer med moderbolagets totalresultat.
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Balansräkningar, moderbolaget 
 

 
 
 
Förändring i eget kapital, moderbolaget 
 

 
 
 
 
 
 

Mkr 2012-06-30 2011-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 0 -

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i  dotterbolag 639 -
Aktier och andelar 2 222 -
Långfristiga fordringar, dotterbolag 129 -

Omsättningstillgångar

Fordran moderbolag1) - 3 438
Fordran dotterbolag 0 -
Övriga omsättningstil lgångar 11 -
Likvida medel 370 1

SUMMA TILLGÅNGAR 3 372 3 439

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 3 312 3 439

Kortfristiga skulder
Övriga skulder 60 0

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 372 3 439
1) Avser aktieägartillskott lämnat av Investment AB Öresund.

Mkr 2012-06-30 2011-12-31

Eget kapital vid årets början 3 439 -

Emission - 1

Aktieägartil lskott 204 3 438

Indragning aktier -113

Periodens resultat -219 0

Eget kapital vid periodens slut 3 312 3 439
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Creades substansvärde 

1 januari – 31 juli 2012 

Substansvärdet minskade med 1 procent till 125 kr per aktie. 

Per 31 juli 2012, uppgick Creades substansvärde till ca 125 kr per aktie. Detta innebär en minskning 

med 1 procent1 sedan årsskiftet, då substansvärdet uppgick till 126 kr per aktie. Senast rapporterade 

substansvärde per 30 juni 2012 uppgick till 128 kr per aktie. 
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Stockholm den 3 augusti 2012 

Stefan Charette, verkställande direktör, telefon 08 – 412 011 00. 
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��
Avkastningen är beräknad utifrån att de 1 936 447 syntetiskt återköpta egna aktierna vore indragna.

�

��
Beräknat på 26 258 737 registrerade aktier i Creades.�

��Avser konvertibla preferensaktier och konvertibelt förlagslån.�
"�Avser värdet av andelar ägda av gemensamt, med Investment AB Öresund, ägt holdingbolag.�
��Varav likvida medel uppgår till 421 Mkr.�
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Creades AB (publ) 
TEL +46 8 412 011 00  FAX +46 8 412 011 11   ORGNR 556866-0723 

Engelbrektsgatan 5 � 114 32 Stockholm � Sweden 
www.creades.se 

 
Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra informationen i detta 
pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 3 augusti 2012 klockan 08:30. 
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Creades substansvärde 

1 januari – 31 augusti 2012 

 

Substansvärdet ökade med 1 procent till 127 kr per aktie. 

Per 31 augusti 2012, uppgick Creades substansvärde per aktie till ca 127 kr per aktie. Detta innebär en 
ökning med 1 procent 1  sedan årsskiftet, då substansvärdet uppgick till 126 kr per aktie. Senast 
rapporterade substansvärde per 31 juli 2012 uppgick till 125 kr per aktie. 

 
Substansvärde per 31 augusti 2012 Antal Marknadsvärde, Mkr Kr/aktie2 Andel, % 

Noterade värdepapper 
Avanza Bank 5 969 854 779 30 23 
Lindab International 9 238 033 440 17 13 
Concentric 5 580 061 267 10 8 
Haldex 5 852 625 194 7 6 
eWork Scandinavia 2 736 153 94 4 3 
Transcom 117 360 356 67 3 2 
Bilia 597 675 50 2 2 
Note 4 697 888 30 1 1 
Likviditetsförvaltning 62 2 2 
Onoterade värdepapper 
Carnegie3 4 413 16 12 
Klarna 4   236 9 7 
GLOBAL Batterier 148 6 4 
Acne Jeans   122 5 4 
Usports 44 2 1 
Ferronordic   28 1 1 

Övriga tillgångar och skulder 5 371 14 11 

Totalt   3 345 127 100 

 
Stockholm den 5 september 2012 

Stefan Charette, verkställande direktör, telefon 08 – 412 011 00. 
 
Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra informationen i detta 
pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 5 september 2012 klockan 08:30. 
                                                                 

1 Avkastningen är beräknad utifrån att de 1 954 336 syntetiskt återköpta egna aktierna vore indragna. 

2 Beräknat på 26 258 737 registrerade aktier i Creades. 

3 Avser konvertibla preferensaktier och konvertibelt förlagslån. 
4 Avser värdet av andelar ägda av gemensamt, med Investment AB Öresund, ägt holdingbolag. 
5 Varav likvida medel uppgår till 441 Mkr. 
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Pressmeddelande 

 

SYNTETISKT ÅTERKÖPT 2,40 PROCENT AV KAPITALET 
 

Creades har den 11 september syntetiskt återköpt 630 000 aktier till kursen 112 kr 
motsvarande en rabatt till substansvärdet på ca 15 procent. 

I enlighet med mandat från årsstämman den 20 februari har Creades AB (publ) (”Creades”) den 11 
september syntetiskt återköpt 630 000 aktier till kursen 112 kr motsvarande en rabatt till 
substansvärdet på ca 15 procent1. Totalt har Creades syntetiskt återköpt 2 620 684 aktier, vilket 
motsvarar 9,98 procent av kapitalet. Det totala antalet registrerade aktier i Creades uppgår till 
26 258 737 stycken. 

 

Stockholm den 11 september 2012 

 

Stefan Charette 
Verkställande direktör, Creades AB (publ) 

 
Frågor besvaras av Stefan Charette, telefon 08 - 412 011 00 

Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra informationen i detta 
pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 11 september 2012 klockan 12:30. 

                                                                 

1 Beräknat utifrån senaste publicerade substansvärdet justerat för gårdagens (2012-09-10) slutkurser på majoriteten av de noterade aktierna. 
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KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CREADES

Aktieägarna i Creades AB (publ) kallas till extra bolagsstämma fredagen den 
26 oktober 2012 klockan 10.00 på Moderna Museet (Hörsalen), Exercisplan, 
Skeppsholmen, Stockholm.

Anmälan m m
Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB 
förda aktieboken lördagen den 20 oktober 2012, dels anmäler sig till stämman senast måndagen den 
22 oktober 2012 per post under adress Creades AB (publ), Engelbrektsgatan 5, 114 32 Stockholm, via 
telefon 08 - 412 011 00, via fax 08 - 412 011 11 eller via e-post till info@creades.se.

Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, 
aktieinnehav samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid 
stämman. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt i original och övriga 
behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns att hämta på www.creades.se. 

Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att få 
delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn i så god tid att registreringen är utförd den 
20 oktober 2012. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag bör meddela sin önskan härom 
till förvaltaren.

Förslag till dagordning 
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4. Godkännande av dagordning. 
5. Val av en eller två justeringspersoner. 
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Styrelsens förslag till beslut om fondemission utan utgivande av nya aktier samt minskning av 

aktiekapitalet med indragning av syntetiskt återköpta aktier.
8. Förslag till beslut om att bemyndiga styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier.
9. Pan Capital AB:s förslag till beslut om särskild granskning. 
10. Pan Capital AB:s förslag till beslut om direktiv åt styrelsen att bereda och sammankalla en extra 

bolagsstämma för att besluta om minskning av aktiekapitalet med indragning av syntetiskt 
återköpta aktier.

11. Pan Capital AB:s förslag till beslut om direktiv åt styrelsen att bereda och sammankalla en extra 
bolagsstämma för att besluta om minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna. 

12. Pan Capital AB:s förslag till beslut om direktiv åt styrelsen att omförhandla befintligt 
incitamentsprogram.

13. Pan Capital AB:s förslag till beslut om att styrelsen ska utökas med en person och att till ny 
styrelseledamot väljs Claes-Henrik Julander.

14. Stämmans avslutande.
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Förslag till beslut

Punkt 7 – Styrelsens förslag till beslut om fondemission utan utgivande av nya aktier 
samt minskning av aktiekapitalet med indragning av syntetiskt återköpta aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en fondemission varigenom bolagets aktiekapital ska ökas 
med 60.000 kronor genom överföring av medel från fritt eget kapital. Fondemissionen ska ske utan 
utgivande av nya aktier.

Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital med 56.028,34
kronor (minskningsbeloppet är beräknat på basis av det nya kvotvärdet efter fondemissionen ovan) 
med indragning av 2.622.884 aktier av serie A. 

Minskningen ska genomföras med indragning av de aktier som Svenska Handelsbanken AB (publ) 
(”Handelsbanken”), Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (”SEB”) och Nordea Bank AB (publ) 
(”Nordea”) innehar med anledning av bolagets syntetiska återköpsprogram (”Återköpsprogrammet”). 
Ändamålet med minskningen är återbetalning till Handelsbanken, SEB respektive Nordea i syfte att 
reglera parternas mellanhavanden enligt Återköpsprogrammet. Endast Handelsbanken, SEB och 
Nordea ska vara berättigade att anmäla inlösen av aktier.

Inlösenvederlaget ska uppgå till den lägsta noterade betalkursen den 29 oktober 2012 med avdrag av 
två kronor. Inlösenvederlaget får dock inte överskrida 116,50 kronor per inlöst aktie. Handelsbanken, 
SEB och Nordea har accepterat att bolaget löser in sammanlagt 2.622.884 aktier på nu föreslagna 
villkor. Den del av inlösenvederlaget som överskrider aktiernas kvotvärde ska tas från bolagets fritt 
eget kapital enligt den senast fastställda balansräkningen. Utbetalning av beloppet ska ske så snart 
Bolagsverket registrerat beslutet om ökning av aktiekapitalet genom fondemission respektive 
minskning av aktiekapitalet enligt ovan.

Punkt 8 – Förslag till beslut om att bemyndiga styrelsen att genomföra syntetiska 
återköp av egna aktier

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att längst intill årsstämman 2013 vid ett eller flera tillfällen 
genomföra syntetiska återköp motsvarande ett antal aktier som högst uppgår till 10 procent av det 
totala antalet aktier i bolaget. Bolaget ska därvid ingå s.k. swapavtal om byte av avkastningen på 
räntebärande medel mot avkastningen på bolagets aktie. Motparten i swapavtal ska kunna erbjudas 
möjlighet att lösa in de aktier som ligger till grund för swapavtal. Beslut om inlösen ska fattas av en 
kommande bolagsstämma.

Aktieägaren Pan Capital AB har framställt samma förslag.

Punkt 9 – Pan Capital AB:s förslag till beslut om särskild granskning

Aktieägaren Pan Capital AB, ägare till mer än en tiondel av samtliga aktier i Creades, föreslår att 
särskild granskning ska inledas vad avser Creades i enlighet med 10 kap. 21 § aktiebolagslagen. 
Granskningen ska omfatta bolagets räkenskaper och förvaltning under perioden från och med dess 
bildande den 14 september 2011 till och med den 23 oktober 2012. 



Creades AB (publ)
TEL +46 8 412 011 00  FAX +46 8 412 011 11   ORGNR 556866-0723

Engelbrektsgatan 5 ● 114 32 Stockholm ● Sweden
www.creades.se

Den särskilda granskaren ska särskilt ägna uppmärksamhet åt följande beslut, åtgärder och 
förhållanden under den aktuella perioden:

a) bolagets syntetiska återköp den 3 april 2012 (genom swap-avtal) av den f.d. aktieägaren 
Noondays aktier i bolaget, varvid det särskilt bör granskas om transaktionen varit motiverad 
och skett på marknadsmässiga villkor, samt huruvida den varit förenlig med aktiebolagslagen 
och god sed på aktiemarknaden; 

b) styrelsens beslut att i samband med det syntetiska återköpet (se punkt a) ovan) skjuta upp 
avgivandet av bolagets delårsrapport från den 20 april 2012 till den 7 maj 2012; samt

c) styrelsens beslut att införa ett incitamentsprogram för bolagsledningen, varvid det särskilt bör 
granskas om incitamentsprogrammet är marknadsmässigt samt om det beslutats i enlighet 
med lag.

Ovan nämnda särskilda frågor ska inte begränsa granskarens möjlighet att granska andra förhållanden 
med anknytning till nämnda frågor eller rörande förvaltningen i övrigt under nämnda tidsperiod.

Advokat Ola Lidström, Advokatfirman Törngren Magnell, som har bekräftat att han är villig att åta sig 
uppdraget, föreslås till särskild granskningsman.

Punkt 10 – Pan Capital AB:s förslag till beslut om direktiv åt styrelsen att bereda och 
sammankalla en extra bolagsstämma för att besluta om minskning av aktiekapitalet 
med indragning av syntetiskt återköpta aktier

Pan Capital AB föreslår att bolagsstämman beslutar att ge direktiv åt styrelsen att snarast bereda och 
kalla till extra bolagsstämma för beslut om minskning av aktiekapitalet med indragning av samtliga 
syntetiskt återköpta aktier eller det lägre antal aktier som aktiebolagslagen medger. Syftet är att 
eliminera bolagets finansieringskostnader för den inköpta positionen.

Punkt 11 – Pan Capital AB:s förslag till beslut om direktiv åt styrelsen att bereda och 
sammankalla en extra bolagsstämma för att besluta om minskning av aktiekapitalet 
för återbetalning till aktieägarna

Pan Capital AB föreslår att bolagsstämman beslutar att ge direktiv åt styrelsen att snarast bereda och 
kalla till extra bolagsstämma för beslut om minskning av aktiekapitalet för återbetalning till 
aktieägarna omfattande 10 % av det kapital som kvarstår efter att åtgärderna under punkt 10 
genomförts eller i den lägre utsträckning som aktiebolagslagen medger. Syftet är att vårda aktiekursen 
genom att minska substansrabatten i aktien.

Punkt 12 – Pan Capital AB:s förslag till beslut om direktiv åt styrelsen att omförhandla 
befintligt incitamentsprogram

Pan Capital AB föreslår att bolagsstämman beslutar att ge direktiv åt styrelsen att omförhandla 
incitamentsprogrammet för bolagsledningen i syfte att detta ska vara marknadsmässigt.
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Punkt 13 – Pan Capital AB:s förslag till beslut om att styrelsen ska utökas med en 
person och att till ny styrelseledamot väljs Claes-Henrik Julander

Pan Capital AB föreslår att antalet styrelseledamöter i bolaget ökas från fem till sex samt att Claes-
Henrik Julander väljs till ny styrelseledamot i bolaget. Claes-Henrik Julander (född 1969) är 
styrelseledamot och verkställande direktör i Pan Capital AB.

____________________

Övrigt

Bolagsstämmans beslut enligt punkten 7 ovan är giltiga endast om de biträds av aktieägare med minst
två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsen eller den styrelsen utser ska ha rätt att göra de ändringar i besluten ovan som kan visa sig 
erforderliga i samband med registrering av dem och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för 
genomförande av besluten.

Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. 

Aktier

I bolaget finns totalt 26.258.737 aktier, varav 23.393.337 A-aktier (en röst per aktie) och 2.865.400 B-
aktier (1/10 röst per aktie), med totalt 23.679.877 röster. 

Handlingar m m

Styrelsens fullständiga förslag samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas 
tillgängliga på bolagets kontor senast från och med den 5 oktober 2012 och sänds till aktieägare som så 
begär, utan kostnad för mottagaren, och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att 
hållas tillgängliga på bolagets webbplats, www.creades.se.

Hitta till Moderna Museet

Stämman äger rum på Moderna Museet (besöksadress: Exercisplan, Skeppsholmen), i 
lokal ”Hörsalen”. Ingång sker via Moderna Museets huvudentré, ta sedan till höger in till 
Arkitekturmuseets basutställning och fortsätt rakt fram. Buss 65 går från Norra station och stannar vid 
Moderna Museet på Skeppsholmen, det går också att ta tunnelbanans blå linje till Kungsträdgården.

Kaffe servereras från och med klockan 9.00.

Stockholm i september 2012

Creades AB (publ)

Styrelsen

Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra informationen i detta 
pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 21 september 2012 klockan 8.30.
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VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2013 

Valberedningen i Creades skall bestå av en representant för envar av de fyra största aktieägarna eller 
aktieägargrupperna i bolaget. Ordförande i valberedningen skall vara den ledamot som representerar 
den största aktieägaren, om inte valberedningen enas om annat. 

Bolagets fyra största ägare per 2012-09-30 var Sven Hagströmer med familj via bolag (Biovestor AB), 
Pan Capital AB, H & Q Särskilda Pensionsstiftelse och Algonquin AB. Algonquin AB har avböjt att 
delta i valberedningen. De tre största ägarna har beslutat att valberedningen skall bestå av Sven 
Hagströmer, som representerar Sven Hagströmer med familj via bolag (Biovestor AB), Claes-Henrik 
Julander, som representerar Pan Capital AB och Mats Qviberg, som representerar H & Q Särskilda 
Pensionsstiftelse. 

Sven Hagströmer, som representerar den största aktieägaren, har utsetts till ordförande i 
valberedningen. 

Valberedningen har för avsikt att i god tid före årsstämman 2013, som avses hållas den 23 april 2013, 
presentera bl.a. förslag avseende val av styrelse i Creades. 

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post 
till: valberedning@creades.se 

eller med vanlig post till: 

Valberedningen 
Creades AB 
Box 55900 
102 16 Stockholm 

 
Stockholm den 18 oktober 2012 

Valberedningen i Creades 

 
Sven Hagströmer 
Ordförande i valberedningen 
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BESLUT VID EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CREADES DEN 
26 OKTOBER 2012 
 

Extra bolagsstämma i Creades den 26 oktober 2012 beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om 
fondemission utan utgivande av nya aktier samt minskning av aktiekapitalet med indragning av 
syntetiskt återköpa aktier. Efter registrering av besluten kommer bolaget att ha totalt 23.635.853 
aktier, varav 20.770.453 A-aktier (en röst per aktie) och 2.865.400 B-aktier (1/10 röst per aktie), med 
totalt 21.056.993 röster.  

Bolagsstämman beslutade vidare, i enlighet med förslag från styrelsen och Pan Capital, att bemyndiga 
styrelsen att genomföra syntetiska återköp av aktier, till ett antal motsvarande 10 procent av det totala 
antalet aktier i bolaget.  

Pan Capitals förslag till beslut om särskild granskning biträddes av ägare till minst en tiondel av 
samtliga aktier i bolaget.  

Bolagsstämman avslog Pan Capitals förslag till (i) beslut om direktiv åt styrelsen att bereda och 
sammankalla en extra bolagsstämma för att besluta om ytterligare minskning av aktiekapitalet för 
återbetalning till aktieägarna; (ii) beslut om direktiv åt styrelsen att omförhandla befintligt 
incitamentsprogram; samt (iii) förslag om att styrelsen ska utökas med en person (Claes-Henrik 
Julander).  

 

 

Stockholm den 26 oktober 2012 

Creades AB (publ) 

Styrelsen 
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ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I CREADES DEN 1 
NOVEMBER 2012 

Den av bolagsstämman, den 26 oktober 2012, beslutade minskningen av aktiekapitalet med 
indragning av syntetiskt återköpta aktier har nu genomförts. Aktiekapitalet uppgår efter minskningen 
till 504 893,70 sek. Antalet aktier uppgår efter indragningen till 23 635 853 stycken, varav 20 770 453 
stycken A-aktier och 2 865 400 stycken B-aktier. Därigenom har antalet röster i bolaget minskat från 
23 679 877 stycken till 21 056 993 stycken. 

 

Stockholm den 2 november 2012 

 

Stefan Charette 

Verkställande direktör, Creades AB (publ) 

 

Frågor besvaras av Stefan Charette, telefon 08 - 412 011 00 
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Creades substansvärde 

1 januari – 31 oktober 2012 

 

Substansvärdet ökade med 1 procent till 128 kr per aktie. 

Per 31 oktober 2012, uppgick Creades substansvärde till 128 kr per aktie. Detta innebär en ökning med 
1 procent1 sedan årsskiftet, då substansvärdet uppgick till 126 kr per aktie. Senast rapporterade 
substansvärde, per 30 september 2012, uppgick till 132 kr per aktie. 

Substansvärde per 31 oktober 2012 Antal Marknadsvärde, Mkr Kr/aktie 2 Andel, % 

Noterade värdepapper 
Avanza Bank 5 969 854 778 30 23 
Lindab International 9 277 011 461 18 14 
Concentric 5 580 061 279 11 8 
Haldex 5 852 625 169 6 5 
eWork Scandinavia 2 736 153 92 4 3 
Transcom 117 360 356 66 3 2 
Note 4 697 888 28 1 1 
Likviditetsförvaltning   70 3 2 
Summa noterade värdepapper 1 942 74 58 

Onoterade värdepapper 
Carnegie 3 4 422 16 13 
Klarna 4   236 9 7 
GLOBAL Batterier 141 5 4 
Acne Jeans   125 5 4 
Usports 44 2 1 
Ferronordic   28 1 1 
Summa onoterade värdepapper 995 38 30 

Övriga tillgångar och skulder 5 413 16 12 

Totalt   3 351 128 100 

  
Stockholm den 6 november 2012 

Stefan Charette, verkställande direktör, telefon 08 – 412 011 00. 
 
Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra informationen i detta 
pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 6 november 2012 klockan 08:30. 

                                                                 

1 
Avkastningen är beräknad utifrån att de 2 622 884 syntetiskt återköpta egna aktierna vore indragna. 

2 
Beräknat på 26 258 737 registrerade aktier i Creades. 

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 460 Mkr. 
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Creades substansvärde 

1 januari – 30 november 2012 

Substansvärdet ökade med 3 procent till 130 kr per aktie. 

Per 30 november 2012, uppgick Creades substansvärde till 130 kr per aktie. Detta innebär en ökning 
med 3 procent1 sedan årsskiftet, då substansvärdet uppgick till 126 kr per aktie. Senast rapporterade 
substansvärde, per 31 oktober 2012, uppgick till 128 kr per aktie. 

 

Stockholm den 5 december 2012 

Stefan Charette, verkställande direktör, telefon 08 – 412 011 00. 
 
 
Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra informationen i detta 
pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 5 december2012 klockan 08:30. 

                                                                 

1 Avkastningen är beräknad utifrån att de 27 509 syntetiskt återköpta egna aktierna vore indragna. 
2 Beräknat på 23 635 853 registrerade aktier i Creades. 
3 Avser konvertibla preferensaktier och konvertibelt förlagslån. 
4 Avser värdet av Creades andelar av aktier i ett med Investment AB Öresund samägt holdingbolag. 
5 Värdet för dotterkoncernen GLOBAL Batterier har minskat med 12 Mkr i denna redovisning pga. tidigare beslutad utdelning till moderbolaget Creades. 
   Creades totala substansvärde påverkas inte av denna transaktion. Observera att GLOBAL Batterier som helägt dotterbolag i denna redovisning inte 
   marknadsvärderas, utan endast redovisas till bokfört eget kapital. 
6 Varav likvida medel uppgår till 140 Mkr. 

Substansvärde per 30 november 2012 Antal Marknadsvärde, Mkr Kr/aktie 2 Andel , %

Noterade värdepapper
Avanza Bank 5 969 854 773 33 25
Lindab International 9 277 011 430 18 14
Concentric 5 580 061 304 13 10
Haldex 5 852 625 197 8 6
eWork Scandinavia 2 736 153 96 4 3
Transcom 117 360 356 65 3 2
Note 4 697 888 27 1 1
Likvidi tetsförva l tning 55 2 2
Summa noterade värdepapper 1 947 82 63

Onoterade värdepapper

Carnegie 3 4 424 18 14
Klarna 4 236 10 8
GLOBAL Batterier5 133 6 4
Acne Jeans 125 5 4
Usports 66 3 2
Ferronordic 28 1 1
Summa onoterade värdepapper 1 012 43 33

Övriga tillgångar och skulder 6 115 5 4

Total t 3 074 130 100
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Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till 

USA, Kanada, Japan eller Australien 

 

PRESSMEDDELANDE 

På initiativ av huvudägarna föreslås en uppdelning av Creades 

Huvudägarna Biovestor och Pan Capital föreslår att Creades delas i två bolag genom 
ett inlösenförfarande, där 30 procent av Creades substansvärde förs över till ett nytt 
onoterat bolag som skiftas ut till de aktieägare som så önskar i utbyte mot 
Creadesaktier. 

Förslaget till inlösen innebär i korthet följande: 

� Tillgångar motsvarande 30 procent av Creades substansvärde överförs till ett nybildat helägt 
dotterbolag, Sedarec AB (publ).  

� Alla aktieägare i Creades erhåller en inlösenrätt för varje aktie i Creades. 
� Med tio inlösenrätter kan tre aktier i Creades lösas in mot tre aktier i Sedarec. 
� Pan Capital, som idag äger cirka 30 procent av aktierna i Creades, eftersträvar att bli ägare till 

samtliga aktier i Sedarec, som efter inlösenförfarandet ska avvecklas i Pan Capitals regi. 
� Biovestor, som idag äger cirka 41 procent av aktierna i Creades, har överenskommit med Pan 

Capital om att överlåta samtliga sina inlösenrätter till Pan Capital för 3,25 kr per inlösenrätt. 
Pan Capital kommer därför efter genomförd inlösen att äga minst 71 procent av aktierna i 
Sedarec. 

� Pan Capital kommer även att erbjuda sig att courtagefritt förvärva inlösenrätter från övriga 
aktieägare i Creades för 3,25 kr per inlösenrätt (motsvarande överenskommelsen med 
Biovestor enligt ovan). 

� Aktieägarna i Creades har följande huvudsakliga valmöjligheter: 
o Behålla sina aktier i Creades och courtagefritt sälja sina inlösenrätter till Pan Capital 

för 3,25 kr per inlösenrätt. 
o Utnyttja sina tilldelade inlösenrätter för att lösa in Creades-aktier och erhålla en 

ägarandel i Sedarec. 
� Kallelse till extra bolagsstämma den 15 februari 2013 för ställningstagande till förslaget 

publiceras idag som ett separat pressmeddelande.  
� Initiativtagarna, tillika huvudägarna i Creades, Biovestor och Pan Capital, som sammantaget 

representerar cirka 71 procent av aktierna med cirka 67 procent av rösterna i Creades, kommer 
att rösta för förslaget vid den extra bolagsstämman. 

 

”Förslaget är att se som en lösning på de låsta positionerna mellan huvudägarna. Nu kan 
Creades styrelse och ledning koncentrera sig fullt ut på att göra goda affärer för Creades 
aktieägare” säger Sven Hagströmer i en kommentar. 
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Bakgrund och motiv 

I linje med uttalanden vid bolagets bildande, ska Biovestor verka för inlösen av 10 procent av bolagets 
aktier, om substansrabatten överstiger 10 procent under en längre period. 

I anslutning till förberedelserna för ett inlösenbeslut har önskemål om en mer omfattande inlösen av 
aktier framförts som resultat av de meningsskiljaktigheter som förelegat mellan Biovestor och Pan 
Capital om bolagets strategiska inriktning. Biovestor anser att Creades ska drivas efter nuvarande 
strategi, medan Pan Capital bl.a. har förordat en avveckling av Creades. 

Det gemensamma förslaget från Biovestor och Pan Capital har utformats för att ge samtliga aktieägare 
samma erbjudande och möjlighet att välja den strategi man föredrar. 

Valmöjligheter och styrelsens rekommendationer 

I det föreslagna inlösenerbjudandet kommer aktieägarna att tilldelas en inlösenrätt per befintlig aktie, 
oavsett aktieslag, i Creades. Med stöd av tio inlösenrätter kan aktieägare lösa in tre aktier i Creades och 
erhåller då tre aktier i Sedarec som vederlag. 

Substansvärdemässigt motsvarar varje aktie i Sedarec en aktie i Creades. Sammansättningen av de 
båda bolagens tillgångar redovisas nedan. Den viktiga skillnaden mellan de båda bolagen är istället att 
Creades avser att långsiktigt utveckla sin strategi för att skapa mervärde genom aktiv förvaltning av 
sina portföljinnehav, medan avsikten med Sedarec är att omedelbart påbörja en succesiv avveckling av 
tillgångarna för utbetalning till aktieägarna.   

Aktieägarna i Creades kan välja hur de vill fördela sitt ägande mellan Creades och avvecklingsbolaget 
Sedarec enligt följande alternativ: 

� Behålla sina aktier i Creades och courtagefritt sälja sina inlösenrätter till Pan Capital för 3,25 kr 
per inlösenrätt. 

� Utnyttja sina tilldelade inlösenrätter för att lösa in Creades-aktier och erhålla en ägarandel i 
Sedarec. 

� Inte välja något av ovanstående grundalternativ utan i stället t ex sälja sina inlösenrätter i 
marknaden till marknadspris eller köpa ytterligare inlösenrätter i marknaden för att sedan lösa in 
fler Creades-aktier mot aktier i Sedarec. 

Kombinationer av alternativen är också tänkbara. 

Eftersom en aktie i de båda bolagen i utgångsläget är substansvärdemässigt lika, blir erbjudandet om 
att sälja en inlösenrätt för 3,25 kronor en extra ersättning för de aktieägare som föredrar att behålla 
sitt ägande i Creades. De aktieägare i Creades som tror på bolagets strategi och en god avkastning över 
tid rekommenderas därför av Creades styrelse1 att sälja sina inlösenrätter courtagefritt för 3,25 kronor 
per inlösenrätt till Pan Capital eller att sälja inlösenrätterna i marknaden. 

De aktieägare som, liksom Pan Capital, ser avveckling som ett bättre alternativ rekommenderas av 
styrelsen att utnyttja sina inlösenrätter och lösa in Creades-aktier mot aktier i Sedarec. Aktieägarna 

                                                                 

1 Biovestors huvudägare, Sven Hagströmer, har inte deltagit i styrelsens överväganden rörande förslaget. 
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bör uppmärksamma att aktier i Sedarec, såsom varande ett avvecklingsprojekt, inte avses bli föremål 
för organiserad handel. 

För att ge aktieägarna vägledning om hur värdet på inlösenrätten teoretiskt sett skulle värderas vid 
olika antagna substansrabatter i Creades respektive Sedarec redovisas matrisen nedan. Matrisen 
nedan baseras på Creades substansvärde per den 31 december 2012 på cirka 3 125 mkr. För det fall 
substansvärdet i Creades ökar respektive minskar med 10 procent ökar respektive minskar värdet på 
inlösenrätten med cirka 10 procent. 

    Känslighetsanalys - Värde per inlösenrätt, kr 

    Antagen substansrabatt på Creades 

  1,58656 20% 16% 12% 8% 4% 0% 

Antagen substansrabatt 
Sedarec 

20% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

16% 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

12% 3,2 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

8% 4,8 3,2 1,6 0,0 0,0 0,0 

4% 6,3 4,8 3,2 1,6 0,0 0,0 

0% 7,9 6,3 4,8 3,2 1,6 0,0 

 

Fördelning av den nuvarande portföljen mellan Creades och Sedarec 

Sedarec ska erhålla tillgångar från Creades till ett värde som motsvarar 30 procent av Creades 
substansvärde. Resterande tillgångar stannar i Creades. 

Huvudprincipen är att Creades enskilda innehav ska fördelas 70/30 med följande undantag. För att 
Creades fortsatt ska äga aktier motsvarande 10 procent av rösterna i de noterade innehaven Lindab, 
Haldex och Concentric, fortsätta ha ett betydande inflytande och samtidigt behålla en gynnsam 
skattesituation, kommer Sedarecs andel i dessa bolag att understiga dess andel enligt 
fördelningsprincipen 70/30. Istället kommer Sedarec att erhålla en större andel likvida medel samt ett 
större antal aktier i Avanza och eWork än vad som skulle följa av fördelningen 70/30. Värdet på 
Avanza-, eWork-, Lindab-, Concentric- och Haldex-aktierna ska fastställas till den volymvägda 
genomsnittskursen under de sista fem handelsdagarna av perioden för handel med inlösenrätter. 
Därefter bestäms antalet Avanza- och eWork-aktier samt likvida medel som ska tillföras Sedarec enligt 
fördelningen 25, 25 respektive 50 procent. 

Sedarec 

Sedarecs styrelse kommer inför inlösenförfarandet att bestå av Stefan Charette (ordförande), Erik 
Törnberg (verkställande direktör), Jonas Hagströmer och Claes-Henrik Julander. I anslutning till 
inlösenförfarandet kommer en extra bolagsstämma att hållas i Sedarec för val av ny styrelse. Målet 
med Sedarecs verksamhet är att på ett så effektivt sätt som möjligt avyttra bolagets tillgångar. Bolaget 
kommer att agera med stor försiktighet vid försäljningen av innehaven.  

Samtliga aktier i Sedarec kommer att vara av samma slag. Aktierna i Sedarec, såsom varande ett 
avvecklingsprojekt, avses inte bli marknadsnoterade. Om Pan Capital efter inlösenförfarandet äger 
mer än 90 procent av aktierna i Sedarec kommer Pan Capital att inleda inlösen enligt aktiebolagslagen 
av resterande aktier. 
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Innehav som representerar en betydande andel av portföljen har begränsad likviditet, varför det är 
rimligt att anta att det kan ta tid att avyttra dem. För att inte skapa onödig press på värdena i 
innehaven kommer ingen bortre tidsgräns för avyttringarna att sättas. 

En stor del av portföljen är onoterad, vilket gör det svårt att uppskatta hur snabbt avvecklingen kan 
ske. Några av innehaven kan ta flera år att sälja.  

Sedarec kommer att dela ut kontanta medel till aktieägarna så snart överskottslikviditet föreligger. 
Styrelsen kommer att avgöra när så är fallet och kalla till bolagsstämma för att besluta därom. Det kan 
även bli aktuellt att dela ut andra tillgångar än kontanta medel. 

Carnegie respektive Klarna kommer tills vidare fortsätta att fullt ut ägas och förvaltas av Creades som 
kommer fortsätta att inneha de rättigheter och skyldigheter som följer av dessa innehav. Creades har 
dock som ett led i 70/30-fördelningen av tillgångar åtagit sig gentemot Sedarec att till Sedarec betala 
motsvarande 30 procent av den avkastning Creades erhåller från dessa innehav minus kostnader, 
inklusive förvaltningsarvode. 

Nedan finns en preliminär översikt av den föreslagna allokeringen av tillgångar till Sedarec efter 
inlösen baserat på substansvärderapporten per den 31 december 2012 från bokslutskommunikén som 
publicerats idag. 

 

 

 

Sedarec Antal aktier Marknadsvärde, mkr Andel av portföljen

Noterade tillgångar
Avanza 1 979 645 258 28%
Lindab 1 406 229 60 6%
Concentric 1 158 464 64 7%
Haldex 1 431 028 48 5%
eWork 1 497 890 54 6%
Transcom 35 208 107 19 2%
Note 1 409 366 11 1%
Likviditetsförvaltning 8 1%
Summa noterade tillgångar 522 56%

Onoterade tillgångar
Carnegie 1 129 14%
Klarna 1 71 8%
Acne Studios 61 7%
GLOBAL Batterier 41 4%
Usports 16 2%
Ferronordic 8 1%
Summa onoterade tillgångar 326 35%

Övriga tillgångar och skulder  2 89 9%

Totalt 937 100%

1 Carnegie respektive Klarna kommer tills vidare fortsätta att fullt ut ägas och förvaltas av Creades som kommer fortsätta att
   inneha de rättigheter och skyldigheter som följer av dessa innehav. Creades har dock som ett led i 70/30-fördelningen
   av tillgångar åtagit sig gentemot Sedarec att till Sedarec betala motsvarande 30 procent av den avkastning Creades
   erhåller från dessa innehav minus kostnader, inklusive förvaltningsarvode.  
2 Ej justerat för 30% av de kostnader som uppkommer i samband med transaktionen.
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Creades efter inlösen 

Creades kommer att fortsätta som ett noterat förvaltningsbolag, med en koncentrerad portfölj av 
mindre och medelstora, noterade och onoterade, bolag där Creades kan fungera som en engagerad 
ägare.  

Creades kommer även efter överföringen av tillgångar motsvarande 30 procent av bolagets 
substansvärde till avvecklingsbolaget Sedarec och det föreslagna inlösenförfarandet att minst äga 10 
procent av rösterna i de noterade innehaven där Creades har styrelserepresentation, exklusive eWork. 
Detta ger bolaget möjlighet att fortsatt aktivt delta i utvecklingen av portföljbolagen och dessutom 
bibehålla skattefrihet för både utdelningar och realisationsvinster avseende dessa innehav. 

Creades A-aktier kommer fortsatt att handlas på First North, med målet att upptas till handel på 
NASDAQ OMX Stockholms huvudmarknad.  

Nuvarande styrelse, Sven Hagströmer (ordförande), Marianne Brismar, Hans Karlsson, Maud 
Olofsson och Stefan Charette (tillika verkställande direktör) kvarstår även efter inlösen. Inför val av 
styrelse vid kommande årsstämma kommer valberedningens sammansättning att justeras baserat på 
den nya ägarlistan. Creades organisation kvarstår i bolaget. 

Nedan finns en preliminär översikt av den föreslagna allokeringen av tillgångar som kvarstannar i 
Creades efter inlösen baserat på substansvärderapporten per den 31 december 2012 från 
bokslutskommunikén som publicerats idag. 

 

Creades Antal aktier Marknadsvärde, mkr Andel av portföljen

Noterade tillgångar
Avanza 3 990 209 520 24%
Lindab 7 870 782 338 15%
Concentric 4 421 597 243 11%
Haldex 4 421 597 147 7%
eWork 1 238 263 45 2%
Transcom 82 152 249 44 2%
Note 3 288 522 25 1%
Likviditetsförvaltning 20 1%
Summa noterade tillgångar 1 382 63%

Onoterade tillgångar
Carnegie1 2 3 301 14%
Klarna2 3 165 8%
Acne Studios 143 7%
GLOBAL Batterier 97 4%
Usports 36 2%
Ferronordic 20 1%
Summa onoterade tillgångar 762 35%

Övriga tillgångar och skulder 4 44 2%

Totalt 2 187 100%

1 Avser konvertibla preferensaktier och konvertibelt förlagslån.
2 Carnegie respektive Klarna kommer tills vidare fortsätta att fullt ut ägas och förvaltas av Creades som kommer fortsätta att
   inneha de rättigheter och skyldigheter som följer av dessa innehav. Creades har dock som ett led i 70/30-fördelningen
   av tillgångar åtagit sig gentemot Sedarec att till Sedarec betala motsvarande 30 procent av den avkastning Creades
   erhåller från dessa innehav minus kostnader, inklusive förvaltningsarvode.  
3 Avser värdet av Creades andelar i ett med Investment AB Öresund samägt holdingbolag.
4 Ej justerat för 30% av de kostnader som uppkommer i samband med transaktionen och kommer att belasta Sedarec.
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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 anslutning till diskussionerna om den transaktion som nu 
föreslås har Pan Capital även försetts med full information i de avseenden som avsågs i förslaget till 
granskning. Informationen kommer att sammanfattas och tillhandahållas alla aktieägare 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, som skulle ta Creades 
resurser i anspråk och medföra kostnader på ett sätt som inte skulle ligga i Creades eller aktieägarnas 
intresse. Pan Capital har fortfarande invändningar mot den kommersiella lämpligheten i den s.k. 
Noonday-transaktionen, men har inte funnit skäl för några andra anmärkningar. 

Vissa åtaganden mellan Pan Capital och Biovestor 

Pan Capital och Biovestor har överenskommit om begränsningar i framtida ägande i Creades 
respektive Sedarec. Biovestor skall inte vara delägare i Sedarec och Pan Capital skall på sikt inte vara 
delägare i Creades. 

Biovestor och Pan Capital har åtagit sig att inte handla med aktier i Avanza och eWork till och med 
sista dagen för handel med inlösenrätter, och inte heller i Creades eller något av Creades övriga 
aktieinnehav från och med första dagen för handel med inlösenrätter till och med sista dagen för 
handel med inlösenrätter.  

Eventuella tvister hänförliga till tiden före delningen av Investment AB Öresund 

Creades har sedan tidigare genom avtal med Investment AB Öresund åtagit sig att på visst sätt svara 
för kostnader hänförliga till krav och processer hänförliga till tiden före delningen av Investment AB 
Öresund. För det fall Creades behöver utge ersättning till Investment AB Öresund enligt denna 
överenskommelse ska Sedarec ersätta Creades med belopp motsvarande 30 procent av dessa 
kostnader. 

Ägarförhållanden i Creades respektive Sedarec efter inlösen 

Baserat på nuvarande ägarförhållanden i Creades, överlåtelser av inlösenrätter från Biovestor till Pan 
Capital liksom Pan Capitals avsikt att genomföra inlösen av så många Creades-aktier som möjligt, 
kommer de båda huvudägarnas ägande i Creades respektive Sedarec att bli följande.  

Biovestors ägarandel i Creades, efter avyttring av samtliga sina inlösenrätter till Pan Capital, beräknas 
uppgå till 59 procent av det totala antalet aktier efter inlösen, motsvarande 51 procent av rösterna. 
Aktiemarknadsnämnden har på Biovestors förfrågan uttalat att Biovestors ökade ägarandelar i 
Creades i anledning av avyttringen av inlösenrätter och inlösenförfarandet inte medför att budplikt 
uppkommer för Biovestor. (Se Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:06.) 

Biovestor kommer inte att äga några aktier i Sedarec. 

Pan Capital avser att utnyttja samtliga sina inlösenrätter och kommer dessutom att förvärva så många 
ytterligare inlösenrätter som möjligt. Eftersom Biovestor överenskommit med Pan Capital att avyttra 
sina inlösenrätter till Pan Capital kommer Pan Capital att bli huvudägare i Sedarec med minst 71 
procent av aktierna och rösterna. 
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Om Pan Capital inte förvärvar några ytterligare inlösenrätter utöver de som förvärvas från Biovestor, 
kommer Pan Capital inte att fullt ut kunna inlösa alla sina Creades-aktier. Det kvarvarande innehavet i 
Creades kommer då att uppgå till högst 13 procent av aktierna med högst 15 procent av rösterna.  

Styrelsens överväganden i anledning av förslaget 

Styrelsen2 för Creades har kunnat konstatera att den nuvarande motsättningen mellan bolagets två 
största ägare långsiktigt inte är hållbar. Den medför påtagligt försämrade förutsättningar för styrelse 
och ledning att vidareutveckla bolagets verksamhet.  

Genom förslaget till inlösen av aktier motsvarande 30 procent av Creades substansvärde skapas 
möjlighet för Pan Capital, jämte andra aktieägare med samma preferenser, att på marknadsmässiga 
villkor avveckla sitt ägande i Creades i utbyte mot att driva en avveckling av en 30-procentig andel av 
Creades nuvarande substansvärde. 

Detta kommer enligt styrelsens bedömning att gynna Creades verksamhet både på kort och lång sikt.  

Avgörande för förslaget har varit att utforma det så att alla aktieägare ges lika möjlighet till inlösen. 
Alla aktieägare kan genom förslaget till inlösen fritt bestämma hur de vill fördela sitt fortsatta ägande 
mellan Creades och avvecklingsbolaget Sedarec.  

Styrelsen har sammantaget gjort bedömningen att förslaget är bra för bolaget och dess aktieägare.   

Skattefrågor 

Vid en avyttring av inlösenrätter uppstår en kapitalvinst motsvarande hela försäljningsintäkten. Om 
aktier löses in enligt erbjudandet uppstår en kapitalvinst eller kapitalförlust beroende på vilket 
ingångsvärde respektive aktieägare har för de inlösta aktierna i Creades.  

För Creades uppstår inga negativa skatteeffekter om förslaget genomförs.  

Utförligare information om skatteeffekter kommer att lämnas i den informationsbroschyr som 
kommer att distribueras till bolagets aktieägare efter att bolagsstämman fattat beslut i anledning av 
förslaget till inlösen.  

Preliminär tidplan 

Extra bolagsstämma för att besluta om förslaget kommer att hållas den 15 februari 2013 kl 10.00 i 
Finlandshuset. Kallelse till bolagsstämman publiceras i ett separat pressmeddelande idag. Det 
fullständiga förslaget och övriga handlingar kommer att finnas tillgängliga senast två veckor före 
bolagsstämman. Anmälningsperioden för inlösenerbjudandet beräknas starta den 1 mars 2013 och 
avslutas den 26 mars 2013. En informationsbroschyr om inlösenerbjudandet kommer att 
tillhandahållas aktieägare innan anmälningsperioden inleds. Handel i inlösenrätter beräknas starta 
den 1 mars 2013 och beräknas pågå i cirka tre veckor. 

Creades årsstämma planeras att hållas den 23 april 2013 kl 14.00. 

                                                                 

2 Biovestors huvudägare, Sven Hagströmer, har inte deltagit i styrelsens överväganden rörande förslaget. 
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Stockholm den 22 januari 2013. 

Creades AB (publ) 

 

För ytterligare information, kontakta: 

Stefan Charette, verkställande direktör, telefon 08 - 412 011 00 

Sven Hagströmer, ordförande, telefon 08 - 412 011 00 

Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra informationen i detta 
pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 22 januari 2013 kl 08:30. 

Inlösenerbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet förutsätter att handlingar 
upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar 
och regler. Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande och andra till inlösenerbjudandet 
relaterade dokument kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de 
jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa 
sådana legala restriktioner. 

Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till inlösenerbjudandet kommer inte att 
distribueras och får inte postas, vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas in i något land där detta skulle 
förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i det 
landet. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för 
personer i USA, Kanada, Japan eller Australien, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till 
inlösenerbjudandet relaterade dokument, till sådana personer. 

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel 
(varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i eller in till USA, Kanada, Japan eller 
Australien och erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant 
kommunikationsmedel i eller från USA, Kanada, Japan eller Australien. 

Creades kommer inte att tillhandahålla någon inlösenlikvid enligt erbjudandet till aktieägare i USA, Kanada, 
Japan eller Australien. Creades har givit Svenska Handelsbanken i uppdrag att ombesörja att inlösenrätter säljs, 
som annars skulle ha distribuerats till direktregistrerade aktieägare i USA, Kanada, Japan eller Australien, och 
att försäljningslikviden tillställs dem.  
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Kallelse till extra bolagsstämma i Creades 

Aktieägarna i Creades AB (publ) kallas till extra bolagsstämma fredagen den 
15  februari 2013 klockan 10.00 i Finlandshuset, Snickarbacken 4, Stockholm. 

 

Anmälan m m 

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB 
förda aktieboken lördagen den 9 februari 2013, dels anmäler sig till stämman senast måndagen den 11 
februari 2013 per post under adress Creades AB (publ), Box 55900, 102 16 Stockholm, via telefon 08 - 
412 011 00, via fax 08 - 412 011 11 eller via e-post till info@creades.se. 

Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, 
aktieinnehav samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid 
stämman. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt i original och övriga 
behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns att hämta på www.creades.se.  

Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att få 
delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn i så god tid att registreringen är utförd 
lördagen den 9 februari 2013. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag bör meddela sin 
önskan härom till förvaltaren. 

Förslag till dagordning 

1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande vid stämman 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
4. Godkännande av dagordning 
5. Val av justeringspersoner 
6. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad 
7. Förslag från Biovestor Aktiebolag och Pan Capital AB till beslut om fondemission utan 

utgivande av nya aktier samt om minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier för 
återbetalning till aktieägarna 

8. Stämmans avslutande 
 

Förslag till beslut 

Punkt 7 – Förslag från Biovestor Aktiebolag och Pan Capital AB till beslut om 
fondemission utan utgivande av nya aktier samt om minskning av aktiekapitalet med 
indragning av aktier för återbetalning till aktieägarna 

Biovestor Aktiebolag och Pan Capital AB föreslår att bolagsstämman beslutar om en fondemission 
varigenom bolagets aktiekapital ska ökas med 250.000 kronor genom överföring av medel från fritt 
eget kapital. Fondemissionen ska ske utan utgivande av nya aktier. 
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Biovestor Aktiebolag och Pan Capital AB föreslår vidare att stämman beslutar om minskning av 
bolagets aktiekapital med högst 226.468,081 kronor med indragning av högst 7. 090.755 aktier.  

Minskningen syftar till att genomföra en återbetalning till aktieägarna i form av aktier i det helägda 
dotterbolaget Sedarec AB (publ), org. nr 556883-3189 (”Dotterbolaget”). Bakgrund och motiv till den 
föreslagna återbetalningen har utförligt beskrivits i separat pressmeddelande offentliggjort idag. 
Förslaget innebär i huvudsak följande. 

För varje aktie i Creades erhåller bolagets aktieägare, oavsett aktieslag, en inlösenrätt. Tio 
inlösenrätter berättigar till inlösen av tre aktier i Creades mot erhållande av tre aktier i Dotterbolaget.  

Avstämningsdag för erhållande av inlösenrätter föreslås bli den 25 februari 2013. Anmälningsperioden 
ska löpa mellan den 1 mars och den 26 mars 2013. Utbetalning av inlösenvederlaget, bestående av 
aktier i Dotterbolaget, beräknas ske omkring den 17 april 2013. 

____________________ 

Övrigt 

Bolagsstämmans beslut enligt punkten 7 ovan är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst 
två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 

Styrelsen eller den styrelsen utser ska ha rätt att göra de ändringar i besluten ovan som kan visa sig 
erforderliga i samband med registrering av dem och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för 
genomförande av besluten. 

Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.  

Aktier 

I bolaget finns totalt 23.635.853 aktier, varav 20.770.453 A-aktier (en röst per aktie) och 2.865.400 B-
aktier (1/10 röst per aktie), med totalt 21.056.993 röster.  

Handlingar m m 

Det fullständiga förslaget från Biovestor Aktiebolag och Pan Capital AB samt övriga handlingar enligt 
aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast från och med den 1  februari 
2013 och sänds till aktieägare som så begär, utan kostnad för mottagaren, och som uppger sin 
postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på bolagets webbplats, www.creades.se. 

 

Stockholm i januari 2013 

Creades AB (publ) 

Styrelsen 

 

                                                                 

1 Minskningsbeloppet är beräknat på basis av det nya kvotvärdet efter fondemissionen ovan. 
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