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Övrig information
Detta informationsmemorandum har inte granskats och registrerats av Finansinspektionen då emissionsbeloppet 
är mindre än 2 500 000 EUR, vilket är gränsen för undantag från krav på godkänt och registrerat prospekt, enligt 
lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Med ”West” och ”Bolaget” avses i detta informationsmemorandum West International AB (publ) org.nr. 556321-
8105 om inte annat framgår av sammanhanget. Med “Erbjudandet” avses det erbjudande om att teckna Units i 
West som beskrivs i detta dokument. Erbjudandet riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare vars delta-
gande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Erbjudan-
det, informationsmemorandum och anmälningssedel får inte distribueras i USA, Kanada, Japan, Australien, Nya 
Zeeland, Hong Kong och Singapore. Anmälan om teckning av Units i strid med ovanstående kan komma att anses 
vara ogiltig.
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BAKGRUND OCH MOTIV
 
Nyemissionen säkrar finansieringen för att fortsätta Bolagets satsning på att leverera 
kortterminaler och kortbetalningslösningar som ligger i teknisk framkant på markna-
den. 

West har under de senaste åren finansierat flertalet 
framgångsrika projekt relaterat till kortterminaler 
och självbetjäning, direkt från Bolagets kassa, vilket 
ligger till grund för ökad försäljning och förbättrat 
resultat. Flera viktiga kunder har kontrakterats och 
kommersiella leveranser i större skala har inletts 
under 2013. Målet är att svenska konsumenter och 
handlare ska kunna fortsätta ta del av effektivare, 
säkrare och snabbare kortbetalningar med Wests 
produkter.

Mot den bakgrunden har en extra bolagsstämma i 
augusti 2013 beslutat att genomföra en garanterad 
nyemission i Bolaget med företrädesrätt för befintliga 
aktieägare. Vid full teckning tillförs West ca 5,6 Mkr 
före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till ca 
0,5 Mkr. 

En offensiv affärssatsning
Syftet med nyemissionen är att ge Bolaget finansiell 
stabilitet samt ge utrymme för nya affärer och inves-
teringar främst inom områdena Kortterminaler och 
Självbetjäning. Bolaget tillförs också strategisk kom-
petens från aktiva ägare som ökar sitt engagemang. 
Ett ytterligare syfte är att sprida ägandet i Bolaget till 
flera aktieägare för att möjliggöra en högre likviditet 
i aktien. 

Kortterminalbranschen kännetecknas av höga inträ-
desbarriärer och långsiktiga kundrelationer. West 
har hittills finansierat fyra kortterminalprojekt från 
Bolagets kassa i kombination med kundfinansiering, 
till PSP-kunderna Payzone, Visma, Open Solution och 
ABSA Bank i Sydafrika. Ett nytt kundprojekt innebär 
att West anpassar programvaran i korterminalerna 
till kundens specifika behov. Utvecklingen regleras i 
kommersiella samarbetsavtal med kunden där finan-
siering av anpassningarna och framtida volymåtagan-
den är två viktiga parametrar.

Inom området Självbetjäning har West i samarbete 
med Post- och Telestyrelsen och Länsstyrelsen tagit 

fram Centre®, ett koncept för finansiella tjänster 
i butik.  Centre® innebär att handlare, t ex i gles-
bygden, kan erbjuda enklare finansiella tjänster som 
kontantuttag, dagskasse- och kontoinsättningar di-
rekt i butik. Behov som ökar när allt fler bankkontor 
avvecklas.

ERBJUDANDET I KORTHET
Innehav av aktier i Bolaget på avstämningsdagen den 
16 augusti 2013 medför rätt att teckna Units. Varje 
Unit består av två (2) nya aktier och en (1) vederlags-
fri teckningsoption.  Teckning skall ske under perio-
den 21 augusti till 5 september 2013. För närmare 
beskrivning se avsnittet ”Villkor och anvisningar”. 
Antalet aktier kommer att öka med högst 5 062 400 
stycken, från 7 910 000 till 12 972 400. Aktiekapita-
let kommer att öka med högst 1 012 480 kronor, från 
1 582 000 kronor till 2 594 480 kronor. De aktieä-
gare som väljer att inte delta i nyemissionen kommer 
att få sin ägarandel utspädd med ca 39 procent men 
har möjlighet till viss ekonomisk kompensation för 
utspädningseffekten genom försäljning av tilldelade 
uniträtter.

Teckningsoptioner
Vid full inlösen av teckningsoptioner kommer West 
tillföras ca 4,2 Mkr före emissionskostnader, vilka 
beräknas uppgå till ca 0,1 Mkr. Emissionslikviden 
från inlösen av teckningsoptionerna ska användas 
för en expansion av Centre® och kortterminaler till 
andra nordiska länder.

Övertilldelningsoption
Vid överteckning har bolagstämman beslutat att be-
myndiga styrelsen att utge ytterligare Units, med av-
vikelse från aktieägarnas företrädesrätt, motsvarande 
maximalt 2,5 Mkr. Syftet med övertilldelningsoptio-
nen är att få en större ägarspridning, bättre likviditet 
i aktien, tillgodose visat intresse från nya investerare 
och öka emissionslikviden. 
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Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
West har erhållit teckningsförbindelser och garantiå-
taganden från ett antal större befintliga aktieägare 
om totalt 5,7 Mkr motsvarande mer än 100 procent 
av företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för 
garantiåtaganden eller teckningsförbindelser. Den 
genom teckningsförbindelser säkerställda andelen är
63 procent och 37 procent är säkerställt via garantiå-
tagande. Styrelseledamöter och Bolagets ledning har 
ingått avtal om teckningsförbindelse.

Styrelsen för West är ansvarig för informationen i 
föreliggande informationsmemorandum och
försäkrar, att såvitt styrelsen känner till, att uppgif-

terna i detta informationsmemorandum är riktiga 
och överensstämmer med faktiska förhållanden och 
att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka 
dess innebörd.

Härmed inbjuds aktieägarna i West att med företrä-
desrätt teckna Units i West i enlighet med villkoren i 
detta informationsmemorandum.

Upplands Väsby den 12 augusti 2013
West International AB (publ)
Styrelsen
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har beslutats av extra bolagsstämman den 8 augusti 
2013.

Företrädesrätt till teckning
Den som på avstämningsdagen den 16 augusti 2013
är registrerad som aktieägare i Bolaget äger företrä-
desrätt att för tjugofem (25) befintliga aktier teckna 
åtta (8) Units.

Uniträtter
Aktieägare i Bolaget erhåller åtta (8) uniträtter för 
varje (1) innehavd aktie. Det krävs tjugofem (25) uni-
trätter för att teckna en (1) Unit.

Teckningskurs
Teckningskursen är 2,20 kronor per Unit. Tecknings-
optionen erhålls vederlagsfritt vid teckning av Units. 
Courtage utgår ej.

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (nedan 
”Euroclear”) för rätt till deltagande i emissionen är 
den 16 augusti 2013. Sista dag för handel i Bolagets 
aktie med rätt till deltagande i emissionen är den 
13 augusti 2013. Första dag för handel i Bolagets 
aktie utan rätt till deltagande i emissionen är den 14 
augusti 2013.

Teckningstid
Teckning av Units med stöd av uniträtter skall ske 
under tiden från och med den 21 augusti 2013 till 
och med den 5 september 2013. Efter teckningstidens 
utgång blir outnyttjade uniträtter ogiltiga och saknar 
därmed värde. Outnyttjade uniträtter kommer att 
bokas bort från VP-kontot och sker utan särskild avi-
sering från Euroclear. Styrelsen i Bolaget äger rätt att 
förlänga teckningstiden. Emissionen kan inte avbry-
tas efter det att teckningsperioden har påbörjats.

Handel med uniträtter
Handel med uniträtter äger rum på First North under 
perioden 21 augusti 2013 till 2 september 2013. 
Aktieägare skall vända sig direkt till sin bank eller 
annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att 
genomföra köp och försäljning av uniträtter. Erhållna 
uniträtter måste antingen användas för teckning av 
Units senast den 5 september 2013 eller säljas senast 
den 2 september 2013 för att inte förfalla värdelösa.

Villkor

Företrädesrätt:  Tjugofem (25) befintliga aktier,

 berättigar till teckning av åtta (8) 

 Units. Varje Unit består av två (2) 

 nyemitterade aktier i Bolaget och 

 en (1) vederlagsfri teckningsoption.

Emissionskurs: 2,20 kronor per Unit

Avstämningsdag: 16 augusti 2013

Sista dag för handel

inkl uniträtt:  13 augusti 2013

Teckningstid:  21 augusti –5 september 2013

Handel med uniträtter:  21 augusti –2 september 2013

Beräknat datum för

offentliggörande av utfall:  10 september 2013

VILLKOR OCH
ANVISNINGAR
Inbjudan till teckning i företrädesemission
Härmed inbjuds aktieägarna i West International 
AB (publ), i enlighet med villkoren i detta informa-
tionsmemorandum, att för tjugofem (25), per avstäm-
ningsdagen den 16 augusti 2013, innehavda aktier i 
Bolaget teckna åtta (8) Units. Varje Unit består av två 
(2) nya aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption 
till kursen 2,20 kronor per Unit.

Varje teckningsoption medför en rätt att under perio-
derna 17-28 februari 2014 alternativt 20-31 oktober 
2014 teckna en (1) ny aktie till en kurs om 1,65 
kronor.  Nyemissionen omfattar högst 2 531 200 
Units. De erbjudna aktierna i Nyemissionen motsva-
rar högst ca 39 procent av aktiekapitalet och rösterna 
i Bolaget efter genomförd emission, före utspädning. 
Nyemissionen tillför Bolaget högst ca 5,6 Mkr före 
avdrag för emissionskostnader, som beräknas uppgå 
till ca 0,5 Mkr. Utnyttjas samtliga i denna nyemission 
högsta antal teckningsoptioner kan ytterligare högst 
ca 4,2 Mkr tillföras. Bolagsstämman har beslutat 
att bemyndiga styrelsen att vid överteckning utge 
ytterligare maximalt 1 136 364 Units, med avvikelse 
från aktieägarnas företrädesrätt, motsvarande maxi-
malt 2,5 Mkr (”övertilldelningsoption”). Emissionen 
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Emissionsredovisning och
anmälningssedlar 

Direktregistrerade aktieägare
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på 
avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear 
för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller in-
formationsmemorandum, förtryckt emissionsredovis-
ning med vidhängande inbetalningsavi samt särskild 
anmälningssedel. Den som är upptagen i den i anslut-
ning till aktieboken särskilt förda förteckning över 
panthavare med flera, erhåller inte någon informa-
tion utan underrättas separat. VP-avi som redovisar 
registreringen av uniträtter på aktieägares VP-konto 
utsändes ej. 

Förvaltarregistrerade aktieägare
Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är för-
valtarregistrerade hos bank eller annan förvaltare 
kommer erhålla informationsmemorandum men 
ingen särskild anmälningssedel eller emissionsredo-
visning från Euroclear. Teckning och betalning skall 
istället ske i enlighet med anvisningar från respektive 
förvaltare.

Teckning med stöd av företrädesrätt
Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom 
samtidig kontant betalning senast den 5 september 
2013. Teckning genom betalning skall göras antingen 
med den med emissionsredovisningen, förtryckta 
inbetalningsavin eller med den inbetalningsavi som 
är fogad till den särskilda anmälningssedeln enligt 
följande två alternativ: 

1) Emissionsredovisning – förtryckt inbetalningsavi
I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna 
uniträtter utnyttjas för teckning skall endast den 
förtryckta inbetalningsavin användas som underlag 
för teckning genom betalning. Särskild anmälnings-
sedel skall då ej användas. Observera att teckningen 
är bindande.

2) Särskild anmälningssedel 
I det fall ett annat antal uniträtter än vad som fram-
går av den förtryckta emissionsredovisningen utnytt-
jas för teckning, t ex genom att uniträtter förvärvas 
eller avyttras, skall den särskilda anmälningssedeln 
användas som underlag för teckning och betalning. 
Aktieägaren skall under ”Anmälan 1” på anmäl-
ningssedeln uppge det antal Units som denne tecknar 
sig för och på inbetalningsavin fylla i det belopp som 

skall betalas. Betalning sker således genom utnytt-
jande av inbetalningsavin. Ofullständig eller felaktigt 
ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan 
avseende. 
Särskild anmälningssedel kan erhållas från Avanza 
Bank på nedanstående telefonnummer. Ifylld anmäl-
ningssedel skall i samband med betalning skickas 
eller lämnas på nedanstående adress och vara Avanza 
Bank tillhanda senast klockan 15.00 den 5 september 
2013. I det fall fler än en anmälningssedel insändes 
kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga 
anmälningssedlar kommer således att lämnas utan 
avseende. Observera att teckningen är bindande.

Avanza Bank AB
Att: Emissionsavdelningen/West International 
Box 1399
111 93 Stockholm

Besöksadress: Regeringsgatan 103
Telefon: +46 8 562 251 22
Fax: +46 8 562 250 41

Teckning utan stöd av uniträtter

Anmälan
Anmälan om teckning av Units utan stöd av uniträt-
ter skall ske under samma period som teckning med 
stöd av uniträtter, det vill säga under tiden den 21 
augusti 2013 till den 5 september 2013. Anmälan om 
teckning utan stöd av uniträtter görs genom att den 
särskilda anmälningssedeln under ”Anmälan 2” ifyl-
les, undertecknas och skickas till Avanza Bank enligt 
ovan. Den särskilda anmälningssedeln skall vara Av-
anza Bank tillhanda senast kl. 15:00 den 5 september. 
Någon betalning skall ej ske i samband med anmälan 
utan sker i enlighet med vad som anges nedan. Det är 
endast tillåtet att insända en anmälningssedel. Om 
fler än en anmälningssedel insänds kommer endast 
den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssed-
lar kommer således att lämnas utan avseende. Obser-
vera att anmälan är bindande. 

Den som är depåkund hos Avanza Bank kan anmäla 
sig för teckning utan företräde via Avanza Banks 
internettjänst. Observera att för att erhålla tilldelning 
så måste erforderlig likvid finnas tillgänglig på depån 
sista dagen i anmälningsperioden, dvs den 5 septem-
ber 2013. De som tecknar sig för Units via övriga 
förvaltare ska följa respektive förvaltares instruktion 
för teckning och betalning.
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Om teckningen avser ett belopp som överstiger 15 
000 EUR (ca 125 000 SEK) och tecknaren inte är 
bosatt på sin folkbokföringsadress, ska en vidimerad 
kopia på giltig legitimationshandling medfölja för att 
anmälningssedeln ska vara giltig. För juridisk person 
som tecknar för ett belopp som överstiger 15 000 
EUR ska alltid en vidimerad kopia på giltig legitima-
tionshandling för behörig firmatecknare samt ett ak-
tuellt registreringsbevis som styrker firmateckningen 
bifogas anmälningssedeln för att den ska vara giltig. 
Juridisk person ska även fylla i informationen under 
avsnittet ”ÄGARE” på anmälningssedeln för att den 
skall vara giltig.

Tilldelning
För det fall samtliga Units inte tecknas med stöd av fö-
reträdesrätt skall styrelsen, inom ramen för emissionens 
högsta belopp, besluta om tilldelning av återstående 
Units. Tilldelning ska ske till dem som anmält intresse 
om att få teckna Units i emissionen och vid överteck-
ning sker tilldelning i första hand till aktietecknare 
som tecknat Units med stöd av uniträtter och, vid 
överteckning, i förhållande till det antal uniträtter 
som var och en utnyttjat för teckning av Units och, i 
den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra 
hand ska tilldelning ske till de som tecknat Units 
utan stöd av uniträtter och, för det fall dessa inte kan 
erhålla full tilldelning, ska varje tecknare erbjudas 
att teckna en minimipost om 2 000 Units (eller det 
lägre belopp som angivits av tecknaren) och därefter 
ska eventuella kvarstående Units fördelas i förhål-
lande till det antal Units som var och en anmält att 
teckna utan stöd av företrädesrätt. För det fall Units 
inte tecknats med Företrädesrätt eller utan Företrä-
desrätt ska tilldelning ske till de garanter som tecknat 
i nyemissionen med fördelning i förhållande till det 
belopp som var och en garanterat och, om detta inte 
är möjligt, genom lottning.
Tilldelning är inte beroende av när under teckningspe-
rioden anmälan inkommer. 

Besked om eventuell tilldelning av Units, tecknade 
utan stöd av uniträtter, lämnas genom översändande 
av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota, 
vilket beräknas ske omkring den 11 september 2013. 
Likvid skall erläggas senast tre (3) bankdagar efter 
utsänd avräkningsnota. Något meddelande lämnas 
inte till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs inte 
likvid i rätt tid kan tecknade Units komma att över-
låtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan 

överlåtelse komma att understiga priset enligt Erbju-
dandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning 
av dessa Units komma att få svara för hela eller delar 
av mellanskillnaden.

De som erhåller tilldelning i företrädesemissionen 
kommer, efter erlagd likvid, att få BTU (betald och 
tecknad Unit) levererade till sitt VP-konto eller depå. 
Då det sker handel i BTU kan dessa BTU:s avyttras 
så snart dessa tilldelats och levererats. Under tiden 
då omvandling av BTU sker till aktier och tecknings-
optioner i Euroclear Sweden kommer det inte gå att 
handla i BTU.  

De som erhåller tilldelning av Units i övertilldelnings-
optionen kommer inte erhålla BTU efter erlagd likvid 
utan erhåller istället Unitens underliggande aktier och 
teckningsoptioner. De underliggande aktierna och 
teckningsoptionerna kommer att levereras till VP-
konto eller depå först efter att emissionen av Units 
registrerats hos Bolagsverket, vilket medför att dessa 
tecknade Units är illikvida fram till dess.   

De som anmäler sig för teckning utan stöd av uni-
trätter i Erbjudandet kan komma att tilldelas Units i 
företrädesemissionen eller i övertilldelningsoptionen, 
eventuellt i båda två (dock för maximalt det antal 
Units som anmälan avser). 

Aktieägare bosatta i utlandet
Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej 
aktieägare bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, 
Sydafrika, Japan, Singapore, Hongkong, Australien 
eller annat land där deltagande i Erbjudandet helt el-
ler delvis är föremål för legala restriktioner) och vilka 
äger rätt att teckna i nyemissionen, kan vända sig till 
Avanza Bank på telefon enligt ovan för information 
om teckning och betalning. 

Betalda och tecknade Units (”BTU”)
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear 
så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några 
bankdagar efter betalning. Därefter erhåller teckna-
ren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av 
BTU skett på VP-kontot. Tecknade Units benämns 
BTU till dess att nyemissionen blivit registrerad hos 
Bolagsverket och omvandlingen skett hos Euroclear.

Omvandling av BTU
Så snart emissionen registrerats hos Bolagsverket om-
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vandlas BTU till aktier och teckningsoptioner utan 
särskild avisering från Euroclear.

Handel i BTU
Handel i BTU äger rum på First North från och med 
den 21 augusti 2013 fram till dess att emissionen 
registrerats hos Bolagsverket.

Handel i aktien
Bolagets aktier är noterade på Nasdaq OMX First 
North. Aktien handlas under kortnamnet WINT och 
har ISIN SE0002169292. En börspost omfattar en (1) 
aktie. 

Handel i teckningsoption 
Handel i teckningsoptionen kommer att ske på First 
North efter att emissionen registrerats och under hela 
löptiden fram till 28 oktober 2014.

Offentliggörande av utfallet i emissionen
Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kom-
mer Bolaget att offentliggöra utfallet av emissionen. 
Offentliggörande kommer att ske genom pressmed-
delande och finnas tillgängligt på Bolagets hemsida. 
Utfallet är beräknat att kunna kommuniceras om-
kring den 10 september 2013.

Rätt till utdelning
De nya aktierna medför rätt till utdelning från och 
med räkenskapsåret 2013, under förutsättning att de 
nya aktierna blivit registrerade och införda i den av 
Euroclear förda aktieboken före avstämningsdagen 
för utdelning.

Aktiebok
Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hante-
ras av Euroclear med adress Euroclear Sweden AB, 
Box 191, SE-101 23 Stockholm, Sverige.

Tillämplig lagstiftning
Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) 
och regleras av svensk rätt. Aktieägares rättigheter 
avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid 
nyteckning av aktie med mera styrs dels av Bolagets 
bolagsordning som finns tillgänglig via Bolagets hem-
sida, dels av aktiebolagslagen (2005:551).

Övrig information
Värdepappren är inte föremål för erbjudande som 
lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lös-
ningsplikt. Inga offentliga uppköpserbjudanden har 
förekommit under innevarande eller föregående 
räkenskapsår. Inga begränsningar i att fritt överlåta 
värdepappren finns. I det fall ett för stort belopp 
betalats in av en tecknare kommer Avanza Bank att 
ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Be-
lopp understigande 50 kronor kommer dock inte att 
utbetalas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmäl-
ningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Om 
emissionslikviden inbetalats för sent eller är otillräck-
lig kan anmälan om teckning också komma att läm-
nas utan avseende. Erlagd emissionslikvid kommer då 
att återbetalas.  

Avanza Bank är emissionsinstitut, dvs. utför vissa 
administrativa tjänster kring emissionen. Detta inne-
bär inte i sig att tecknaren betraktas som kund hos 
Avanza Bank. Att tecknaren inte betraktas som kund 
medför att reglerna om skydd för investerare i lagen 
om värdepappersmarknaden (2007:528) inte till-
lämpas på placeringen. Detta innebär bl.a. att varken 
s.k. kundkategorisering eller s.k. passandebedömning 
kommer att ske beträffande placeringen. Tecknaren 
ansvarar därmed själv för att denne har tillräckliga 
erfarenheter och kunskaper för att förstå de risker 
som är förenade med placeringen.
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VD HAR ORDET

Vårt Bolag har under de senaste åren genomgått en 
förändring. En omfattande förändring som tagit Bo-
laget från en distributör av tredje parts hårdvara till 
en leverantör av egna helhetslösningar bestående av 
hårdvara, programvara och tjänster. Vi har nu tre år 
av utveckling och förändringsarbete bakom oss och 
som jag ser det står vi starkt rustade för att fortsätta 
exekvera vår strategi för tillväxt.

Nyemissionen vi nu genomför syftar till att öka bo-
lagets finansiella stabilitet samt ge utrymme för nya 
affärer och investeringar. Dessutom tillförs Bolaget 
strategisk kompetens från aktiva ägare som ökar sitt 
engagemang. Vi tror även att emissionen får en posi-
tiv effekt genom ökad spridning och fler aktieägare.

Vår första kortterminal WestInt® 8006 godkändes 
nyligen av de internationella kortutgivarna Master-

Card, VISA och JCB. I jämförelse med andra utveck-
lingsprojekt för kortterminaler har vi lyckats passera 
detta kritiska skede på rekordkort tid. Sedan dess 
levererar vi nu dagligen ut kortterminaler till våra 
kunder inom handel, hotell och restaurang. Den för-
sta återkopplingen från användarna på marknaden är 
mycket positiv och det är mycket glädjande för vi ska 
alltid vara ett bättre alternativ.

Det går nästan dagligen att läsa om hur de etablerade 
bankerna stänger sina kontor för kontanthantering, 
hur betalningshantering blir dyrare för handlare och 
hur svårt det blir för många privatpersoner att utföra 
enklare bankärenden. Samtidigt lever två tredjedelar 
av Sveriges befolkning utanför våra tre storstadsre-
gioner och Sverige har 1,7 miljoner pensionärer.
 
I dessa tider när tillgängligheten på finansiella tjäns-
ter minskar dramatiskt känns det väldigt motiveran-
de att vi på West kan erbjuda ett långsiktigt hållbart 
alternativ till hela Sverige. Vare sig du bor i Abisko 
eller på Östermalm ska du ha samma möjlighet att 
sköta dina bankärenden över disk.
 
Wests självbetjäningskoncept Centre® innebär att 
handlare i glesbygd, skärgård och på alla de orter där 
den gamla banken stänger sitt kontor kan erbjuda 
enklare finansiella tjänster direkt i butik. Tjänster 
som kontantuttag, dagskasse- och kontoinsättningar 
och betalning av räkningar. Centre® innebär en 
recycling av kontanter på orten, det är miljösmart, 
säkert och kostnadseffektivt för alla parter. Utveck-
lingen av Centre® sker i samverkan med Post- och 
Telestyrelsen och flera länsstyrelser. I takt med att de 
traditionella bankerna minskar sitt erbjudande ökar 
behovet av våra lösningar så många fler ombud är 
planerade för år 2013 och därefter. 

Vi utmanar ideligen befintliga aktörer och beteen-
den på marknaden för betalningar. Med innovativa 
produkter och tjänster söker vi hela tiden att förenkla 
och göra det bättre för våra kunder och deras kunder. 
Så har vi gjort sedan starten 1988. Och precis så ska 
vi fortsätta.
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1999 2002 2007

1988 2000 2005

West grundades i Uppsala 
av Göran Sparrdal och 
Stefan Ljungkvist. West 
verksamhet då var import 
och distribution av PC, PC-
komponenter och 
kassautrustning.  

PC-verksamheten 
avvecklades  och såldes till 
Stefan Ljungkvist. West 
specialiserade sig på  
kassautrustning.  

Wests skriver kontrakt 
med Banqit AB vilket ger 
Bolaget tillgång till deras 
internationella 

West etablerar sig på 
den  sydafrikanska 
marknaden genom ett 
samarbete med Bullion 
Software Solutions Ltd. 
 

De första 
självbetjänings-
automaterna 
lanseras. 

Nyemission och 
listning på Nasdaq 
OMX First North. 
 

 KORTTERMINALER 

 SJÄLVBETJÄNING

 KASSAUTRUSTNING

PRODUKTOMRÅDEN
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KORT OM BOLAGET OCH VERKSAMHETEN
West levererar smarta transaktions- och betalnings-
lösningar som hjälper Bolagets kunder att effektivi-
sera handeln i fysiska miljöer. Kunderna utgörs av 
systemintegratörer, distributörer samt slutkunder 
inom områdena handel och besöksnäring.

Bolaget grundades 1988 och är sedan 2007 noterat 
på Nasdaq OMX First North. 
West inriktar verksamheten mot tre tydliga produkt-
områden:

 Kortterminaler – Tillförlitliga kortterminaler som 
är certifierade för den svenska marknaden och 
som klarar framtidens mobila kortbetalningar.

 Självbetjäning – Standardiserade självbetjänings-
löningar för smarta betal- och transaktionstil-
lämpningar samt lösningar för ökad säkerhet och 
effektivitet i kontanthantering.

 Kassautrustning – Utrustning och tjänster för 
kassa- och betalningssystem.

Vision 
Wests vision bygger på tre delar:

 Vi vågar utmana det som är etablerat på markna-
den.

 Vi förenklar processer och beteenden med våra 
produkter och tjänster vilket kommer våra kunder 
och deras kunder till nytta.

 Vi strävar efter att göra det bättre för konsumen-
terna i handeln.

Mål
Bolagets långsiktiga finansiella mål för perioden
2012-2014 är att öka försäljningen med mer än 30 
procent per år och att uppnå en rörelsemarginal på 
minst 10 procent vid periodens utgång.
Den operationella målsättningen är att Bolaget
skall uppnå en position som #1 eller #2 inom sina 
produktområden och på de geografiska marknader 
som adresseras. West ska utgöra det naturliga och 
självklara valet för Bolagets kunder.

Marknadstrender
Det pågår en urbaniseringstrend som gör att fler män-
niskor flyttar till storstäder och landsbygden avfolkas. 
Bolaget ser även tydliga effekter av säkerhetsproble-
matik och fördyring i hantering av kontanter i sam-
hället. Detta har öppnat en marknad för säkra och 
effektiva betalningslösningar där West under ett antal 
år har utvecklat konceptet Centre® och nya moderna 
kortterminaler.
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Förändrat affärsfokus
West har genomfört den största satsningen av en 
oberoende aktör på den svenska kortterminal-mark-
naden. En marknad som domineras av Verifone (f.d. 
Point). Det är också det största utvecklingsprojektet i 
Wests historia, där drygt 10 Mkr har investerats i att 
ta fram nya moderna och tillförlitliga kortterminaler. 
West har finansierat utvecklingen helt via egen kassa.

Utvecklingen har skett i nära samarbete med kon-
trakterade PSP-kunder; Payzone, Visma, Open Solu-
tion och en ledande svensk affärsbank. Kunderna har 
påbörjat skarpa installationer hos sina slutkunder i 
respektive nätverk av svenska butikskedjor, hotell och 
restauranger. Open Solution har även slutkunder i 
andra nordiska länder.

Vidare har det egenutvecklade självbetjäningskoncep-
tet Centre® framgångsrikt lanserats på drygt ett 15-
tal orter i exempelvis Stockholms skärgård, Norrbot-
ten samt Dalarna. Centre® innebär att handlare, t ex 
i glesbygden, kan erbjuda enklare finansiella tjänster 
som kontantuttag, dagskasse- och kontoinsättningar 
direkt i butik. Leveranserna av Centre® sker i sam-

arbete med Post- och Telestyrelsen och Länsstyrelsen. 
Leveranser och bearbetning av nya ombud sker nu 
löpande över hela Sverige.  

Omställningen har även inneburit att täckningsgraden 
ökat väsentligt under de senaste två åren.

2007 2010 2012

2009 2011 2013

Nyemission och 
listning på Nasdaq 
OMX First North. 

 

Volymleveranser av  ny 
kontrollenhet, eTAX, för 
kassaregister .  
Leveranser  av 
informationskiosker för norska 
marknaden.  
Leveranser av utrustning för 
digital dokumenthantering till 
storbank. 
 

Samarbetsavtal med Schenker 
Privpak avseende Servicestation med 
möjlighet att boka paket och  betala 
räkningar hos Schenkers ombud.  
Volymleveranser av kortterminaler 
till ABSA   Bank i Sydafrika.

 
 

I samarbete med PSP-kunden 
Payzone Nordic inleder West 
utvecklingen av nya  
kortterminaler. Volymleveranser 
av  programmerbara tangentbord 
och  kortterminaler till ABSA Bank 
i Sydafrika. 
 

Kommersiella avtal med ytterligare tre 
PSP:er kring kortterminaler och 
installationer påbörjas i butiker, 
restauranger och hotell.   
Centre® lanseras på ca 15 orter i 
Sverige.  
Samarbete med en ny logistikpartner 
för att långsiktigt sänka inköpspriser 
och stärka kunderbjudandet inom 
kassautrustning. 

Centre® får positiv uppmärksamhet i både 
TV och tidningar .  
Wests kortterminal får slutgodkännande från 
Swedbank/BABS och EVRY.  
Flera order från Visma Retail och Payzone på 
kortterminaler. 
Order från Open Solution på nya mobila 
kortterminaler med NFC-teknik för säkrare 
och snabbare betalningar på arenor och 
restauranger.  
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Källa: www.barometern.se, 2012-08-30

MARKNAD OCH KONKURRENTER

Kortterminaler
Marknaden för kortterminaler i Norden känneteck-
nas av höga inträdesbarriärer och den domineras av 
ett fåtal aktörer, där Verifone (f.d. Point) är störst. En 
kortterminal, som vi alla kan se ute i handeln, har 
passerat en mängd certifieringar och godkännanden 
innan den får användas. 
 

Figur 1: Godkännanden och certifieringar för kort-
terminaler på den svenska marknaden

Källa: Bolagets egna bearbetning
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Källa: Egen bearbetning 

Tillsammans med en komplex industristruktur skapas höga trösklar för nya aktörer. När dessa barriärer övervunnits finns 
dock en fördel i långvariga kundrelationer, omfattande kundkontrakt och något lägre konkurrens än i många andra 
branscher. Marknaden för kortterminaler är dessutom relativt konjunkturokänslig eftersom terminalerna har lång livslängd 
och byts ut kontinuerligt. 

Figur 2: Schematisk bild av värdekedjan för den svenska kortterminalsmarknaden 
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Källa: Bolagets egna bearbetning

Swedbank stänger sitt kontor i
Ljungbyholm
KALMAR 2012-08-30 I Uppdaterad 2012-08-30

Det sista lokala bankkontoret i Kalmar läggs ned vid årsskif-

tet. Swedbank stänger banken i Ljungbyholm.

– Kundbeteendet har ändrats och alltfler behöver mer kvali-

ficerade tjänster, säger Staffan Hallberg, chef på Swedbank i 

Kalmar.

Samtidigt slopar banken all kontanthantering inne i banken 

och hänvisar kunderna till automaterna.
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En kortbetalning i en butik tar inte många sekunder. 
Under den korta tiden sker en hel del datatrafik mel-
lan aktörerna ovan. 

Självbetjäning
Marknaden för självbetjäningslösningar i Sverige är 
fragmenterad och består av många små till medel-
stora aktörer.  Exempel på aktörer är Gordion, Ku-
ponginlösen, MultiQ, Vensafe, Megatec och Modul-
system. Marknaden kan dock delas in i olika nischer 
beroende på självbetjäningsområde för slutkunden. 
De flesta aktörer är specialiserade på en eller flera 
slutkundsnischer. West levererar följande typer av 
självbetjäningskiosker:

 Servicestationer - pakethantering och räkningsbe-
talningar hos Schenker Privpaks ombud 

 Självbetjäningskiosker inom hotell och restaurang 
för snabbare kundflöde

 Centre® självbetjäningskoncept med finansiella 
tjänster

Samarbetet med Schenker Privpak har pågått sedan 
slutet av 2010.  Schenker Privpak har totalt ca 1600 
ombud i Sverige.  Servicestationen är en självbetjä-
ningsterminal där konsumenter kan boka paketförsän-
delser och betala räkningar via Giroservice. Schenker-
ombudet får genom Servicestationen möjligheter till 
ökade tjänsteintäkter samt fler kunder i butiken. 

Wests självbetjäningskiosker för hotell och restaurang 
finns t ex på en de stora snabbmatskedjorna i Sverige. 
Kiosken ger restaurangen ett bättre och snabbare 
kundflöde särskilt i perioder med hög kundtillström-
ning. 
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Kassautrustning 

Kassautrustning är det äldsta av Wests produktområden och består av kassaregister, kontrollenheter, handterminaler, 
kvittoskrivare m m, samt därtill hörande servicetjänster. West säljer utrustningen direkt, eller via återförsäljare, till 
butikskedjor, hotell och restauranger. Marknaden för kassautrustning kännetecknas av både hög pris konkurrens och 
konjunkturkänslighet. Den utdragna lågkonjunkturen inom handeln under den två senaste åren har haft en negativ 
påverkan på försäljning av kassautrustning. Av den orsaken inledde West under 2012 ett samarbete med en logistikpartner 
för att förbättra lagerhanteringen och kunna erbjuda ett bredare sortiment, vilket långsiktigt stärker konkurrenskraften. I år 
har även vissa konkurrenter kraftigt dragit ned eller helt lämnat marknaden för kassautrustning. West strategi för 
Kassautrustning är att fortsätta erbjuda ledande komponenter och produkter från de bästa tillverkarna i världen och 
integrera dessa till helhetslösningar på egen hand eller tillsammans med partners. Produktområdet ger även värdefulla 
kontakter inom handeln till gagn för Bolagets övriga produktområden. 
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Centre® innebär att handlare, t ex i glesbygden, kan 
erbjuda enklare fi nansiella tjänster som kontantut-
tag, dagskasse- och kontoinsättningar direkt i butik. 
Centre® innebär en recycling av kontanter på orten, 

vilket är miljösmart, säkert och kostnadseffektivt för 
alla parter. Utvecklingen av Centre® sker i samver-
kan med Post- och Telestyrelsen och fl era Länsstyrel-
ser. 

Källa: Bolagets egna bearbetning

Figur 3: Centre®
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Konkurrens och konjunkturkänslighet 

Figur 3: Översiktlig beskrivning av konkurrens  och konjunkturkänslighet för Wests produktområden 

 
Källa: Egen bearbetning 

 

  

Figur 4: Översiktlig beskrivning av konkurrens  och konjunkturkänslighet för Wests produktområden
 

Kassautrustning
Kassautrustning är det äldsta av Wests produktom-
råden och består av kassaregister, kontrollenheter, 
handterminaler, kvittoskrivare m m, samt därtill 
hörande servicetjänster. West säljer utrustningen 
direkt, eller via återförsäljare, till butikskedjor, hotell 
och restauranger. Marknaden för kassautrustning 
kännetecknas av både intensiv priskonkurrens och 
konjunkturkänslighet. Exempel på aktörer i Sverige 
är Blue Star Nordic, Origum, Postronic, Ingram Mi-
cro och ScanSource. Den utdragna lågkonjunkturen 
inom handeln under den två senaste åren har haft en 
negativ påverkan på försäljning av kassautrustning. 
Av den orsaken inledde West under 2012 ett samar-
bete med en logistikpartner för att förbättra lager-
hanteringen och kunna erbjuda ett bredare sortiment, 
vilket långsiktigt stärker konkurrenskraften. I år har 
även vissa konkurrenter till West kraftigt dragit ned 
eller helt lämnat marknaden för kassautrustning. 
Wests strategi för Kassautrustning är att fortsätta 
erbjuda ledande komponenter och produkter från 
de bästa tillverkarna i världen och integrera dessa 
till helhetslösningar på egen hand eller tillsammans 
med partners. Produktområdet ger även värdefulla 
kontakter inom handeln till gagn för Bolagets övriga 
produktområden.

Källa: Bolagets egna bearbetning
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FINANSIELL INFORMATION 

RESULTATRÄKNINGAR   
I SAMMANDRAG   
   
   
Tkr Jan-mar Jan-mar Jan-dec
 2013 2012 2012

Nettoomsättning 10 614 10 172 41 339
   
   
Rörelsens kostnader   
Handelsvaror -7 056 -6 772 -25 544
Övriga externa kostnader -1 310 -1 571 -5 566
Personalkostnader -3 174 -2 690 -11 706
   
Resultat före avskr. (EBITDA) -926 -861 -1 476
Avskrivningar -948 -444 -3 016
   
Rörelseresultat -1 874 -1 305 -4 493
   
Resultat från finansiella poster -56 -34 -243
   
Bokslutsdispositioner 0 0 0
   
Resultat före skatt -1 930 -1 339 -4 736
   
Skatt  440 0 764
   
Periodens resultat -1 491 -1 339 -3 972
   
Resultat per aktie, kr -0,19 -0,17 -0,50
Resultat per aktie efter utspädning, kr -0,19 -0,17 -0,50
Genomsnittligt antal aktier före utspädning 7 910 000 7 910 000 7 910 000
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 7 910 000 8 031 200 7 910 000
Antal aktier vid periodens slut 7 910 000 7 910 000 7 910 000
Totalt antal aktier efter utspädning 7 910 000 8 031 200 7 910 000
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BALANSRÄKNINGAR    
I SAMMANDRAG   
   
Tkr  31 mar 31 mar 31 dec
 2013 2012 2012
Tillgångar   
Anläggningstillgångar   
Immateriella anläggningstillgångar 9 359 5 499 9 076
Materiella anläggningstillgångar 821 993 925
Finansiella anläggningstillgångar 3 077 1 874 2 638

Summa anläggningstillgångar 13 257 8 366 12 639
   
Omsättningstillgångar   
Varulager m.m. 2 557 6 138 3 978
Kortfristiga fordringar 13 164 7 780 8 063
Likvida medel 147 1 882 3 012

Summa omsättningstillgångar 15 868 15 800 15 053
   
Summa tillgångar 29 125 24 166 27 692
   
Eget kapital och skulder   
   
Eget kapital 12 607 16 731 14 098
Långfristiga skulder, avsättningar 275 601 262
Kortfristiga skulder 16 243 6 833 13 332
   
Summa eget kapital och skulder 29 125 24 166 27 692
   

Finansiell information forts.
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KASSAFLÖDESANALYSER   
SAMMANDRAG   
   
Tkr Jan-mar Jan-mar Jan-dec
 2013 2012 2012
Den löpande verksamheten   
Resultat efter finansiella poster -1 930 -1 339 -4 736
Justering poster som inte ingår i kassaflödet mm 961 406 1 992
Kassaflöde från den löpande
verksamheten före förändring i 
rörelsekapital -969 -933 -2 744
   
Förändring i rörelsekapital   
Varulager 1 421 1 591 3 751
Rörelsefordringar -5 297 791 1 181
Rörelseskulder 1 582 -1 978 2 766
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten -3 264 -529 4 954
   
Investeringsverksamheten   
Förvärv av anläggningstillgångar -1 127 -1 026 -7 107
Kassaflöde från 
investeringsverksamheten -1 127 -1 026 -7 107
   
Finansieringsverksamheten   
Banklån 2 000 0 0
Förändring checkkredit -475 609 2 336
Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 1 525 609 2 336
   
PERIODENS KASSAFLÖDE -2 865 -946 184
   
Likvida medel vid periodens början 3 012 2 828 2 828
Likvida medel vid periodens slut 147 1 882 3 012
Beviljad outnyttjad checkkredit 1 059 4 312 2 585
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FINANSIELLA NYCKELTAL   
   
   
 Jan-mar Jan-mar Jan-dec
 2013 2012 2012

Nettoomsättning, tkr 10 614 10 172 41 339
Nettoomsättningstillväxt, % 4 % 21 % -1 %
Bruttomarginal, % 34 % 33 % 38 %
Rörelsemarginal, % -18 % -13 % -11 %
EBITDA-marginal, % -9 % -8 % -4 %
Resultat före skatt, tkr -1 930 -1 339 -4 736
Soliditet, % 43 % 69 % 51 %
Skuldsättningsgrad, ggr 0,4 0,1 0,2
Investeringar materiella anläggningstillgångar, tkr 22 70 342
Investeringar immateriella anläggningstillgångar, tkr 1 106 956 6 764
Eget kapital per aktie, kr 1,59 2,12 1,78
Likvida medel per aktie, kr 0,02 0,24 0,38
Kassalikviditet, % 82 % 141 % 83 %
Genomsnittligt antal aktier 7 910 000 7 910 000 7 910 000
Antal aktier vid periodens slut 7 910 000 7 910 000 7 910 000
Resultat per aktie (kr) -0,19 -0,17 -0,50
Resultat per anställd, tkr -78 -82 -230
Antal anställda vid utgången av perioden 19 16 19
Snittantal anställda under perioden 19,0 16,3 17,3
   

Finansiell information forts.

Definitioner

Bruttomarginal
Nettoomsättning minus kostnad sålda varor, i förhållande till omsättning. 

Rörelsemarginal
Rörelseresultat i förhållande till omsättning.

EBITDA-marginal
Rörelsemarginal före avskrivningar dividerat med nettoomsättningen.

Soliditet
Justerat eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

Skuldsättningsgrad
Räntebärande skulder dividerat med justerat eget kapital.

Resultat per aktie 
Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal aktier.

Eget kapital per aktie
Eget kapital i förhållande till antal utestående aktier.

Likvida medel per aktie
Likvida medel i förhållande till antal utestående aktier.

Kassalikviditet
Omsättningstillgångar minus varulager dividerat med kortfristiga skulder.

Resultat per anställd
Periodens resultat i förhållande till genomsnittligt antal anställda
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AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Ägarförhållanden
Den 26 oktober 2007 listades West International AB på First North. Bolagets Certified Adviser är Thenberg & 
Kinde Fondkommission AB. Den 31 juli 2013 uppgick antalet aktieägare till 613 och antalet aktier till 
7 910 000 stycken.

Aktiekapitalets utveckling

År Händelse Ökning av Totalt antal Ökning av aktie-  Totalt aktie- Kvot-
  antalet aktier aktier kapitalet (kr) kapital (kr) värde (kr) 

1988 Bildande 500 500 50 000 50 000 100
1990 Nyemission 520 1 020 52 000 102 000 100
1996 Fondemission 6 980 8 000 698 000 800 000 100
1997 Fondemission 2 000 10 000 200 000 1 000 000 100
2007 Split 1:500 4 990 000 5 000 000 - 1 000 000 0,20
2007 Nyemission och 
 listning First North 2 910 000 7 910 000 582 000 1 582 000 0,20
2013 Föreliggande nyemission 5 062 400 12 972 400 1 012 480 2 594 480 0,20

Ägarförteckning

Per 2013-07-31.
  
Namn Antal aktier Kapital och röster (%)

FAMILJEN ROGGENTIN MED BOLAG 2 435 848 30,8%
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB  965 592 12,2%
SPARRDAL, GÖRAN 960 000 12,1%
LINDHEM INVEST AB 500 000 6,3%
FORE C INVESTMENTS 286 000 3,6%
BP2S PARIS/NO CONVENTION 216 164 2,7%
CLEARSTREAM BANKING S.A., W8IMY  204 989 2,6%
UBS AG CLIENTS ACCOUNT 200 000 2,5%
SHARPFIELD MANAGEMENT AB 162 000 2,0%
LINDSTEDT, STEN 88 596 1,1%
FASTALENTE AB 74 500 0,9%
AVANZA PENSION 62 521 0,8%
JOHAN PEANBERG 50 000 0,6%
VON LASKOWSKI CAPITALE & AMPLIO 50 000 0,6%
ÖVRIGA ÄGARE 1 653 790 20,9%

Totalt 7 910 000 100 %
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LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Sten Karlsson
VD

Född 1963. Sten Karlsson är civilingenjör från Chalmers Tekniska 
Högskola. VD för West sedan juni 2010. Sten har under drygt 20 år 
haft ledande positioner inom telekom och IT.  Stor erfarenhet av att 
starta, utveckla och förändra mjukvaruföretag med internationell 
försäljning.  

Innehav i West International AB1: 179 460 aktier (privat och via bolag).

Göran Sparrdal
vVD

Född 1960. Grundare av West International. Lång erfarenhet av 
affärsutveckling och systemförsäljning inom bank- och detaljhandel. 
Arbetade tidigare på Ericsson som projektledare inom produktion av 
radar- och radiomobila enheter.

Innehav i West International AB1: 960 000 aktier.
 

Harald Börje
Försäljningschef 

Född 1963. Harald har lång erfarenhet av IT inom servicebranschen. 
Han kommer närmast från Micros Fidelio Sweden där han arbetade 
som Country Manager i nästan fem år. Harald har dessförinnan haft 
flera ledande positioner inom Hoist. Anställd på West International 
sedan 2013.

Innehav i West International AB1: 0 aktier.

Per Ersson
CFO

Född 1966. Civ.ek. Per kommer närmast från AlphaHelix där han har 
haft motsvarande befattning. Per har tidigare finansiell erfarenhet från 
industriell verksamhet (Allgon) och investeringsverksamhet (Affärsstra-
tegerna). CFO på West sedan september 2010.

Innehav i West International AB1: 5 000 aktier.

1 Innehav per 2013-07-31. 



STYRELSEN

Hans Johansson – Styrelsens ordförande sedan 2007
Född 1955, Ingenjör Maskinteknik samt Kemisk apparatteknik från 
Polhemsgymnasiet, Göteborg respektive KTH, Stockholm. Tidigare kon-
cernchef, VD och en av entreprenörerna bakom Semcon AB (publ).
Mångårig erfarenhet av att starta och bygga tjänsteföretag inom design, 
produktutveckling och informationsteknologi.

UPPDRAG: Styrelseordförande i Goovinn AB, Yovinn AB, Onevinn 
AB, Creo Dynamics AB, Case 5 AB, Qing AB, Vinnter 
AB, Provinn AB, NIO Technology AB och Vinnston AB. 
VD och styrelseledamot i Vinngroup AB. Styrelseledamot 
i Twosailors AB, Chalmers Professional Education AB,  
Lindhem management evolution AB, Wine & Dine Invest 
AB, InVinn AB och Allignment System AB.

Innehav i West International AB2: 500 000 aktier (via bolag).

2 Innehav per 2013-07-31. 

Göran Nordlund – Styrelseledamot sedan 2007
Född 1958, Civilingenjör, mångårig erfarenhet som entreprenör och 
aktiv delägare i ett flertal företag inom skilda branscher. Driver det egna 
investmentbolaget Fore C Investment AB.

UPPDRAG: Styrelseordförande i Hexatronic Scandinavia AB (publ), 
Online Brands Nordic AB (publ), Add - TV AB, ÖF Intres-
senter AB, Opus Prodox AB (publ), Amago Capital AB 
(publ) och Silverbullet Film AB. Styrelseledamot och VD i 
Fore C Investment AB och Fore C Fund Management AB. 
Styrelsesuppleant i Jovitex AB och Urologix AB.

Innehav i West International AB2: 286 000 aktier (via bolag)



Malte Roggentin – Styrelseledamot sedan 1995
Född 1954, Tekniker sedan start. Grundare och ägare av Radar Elec-
tronics AB (tidigare REAB). Arbetat på diverse teknikföretag som LM 
Ericsson, Svenska Försvaret, Ericsson, SAAB. Teknisk Officer Svenska
Armén (Radar), diverse studier Göteborgs universitet bl.a. Datorstyrd 
fysikalisk mätteknik, helikopterpilot. Tidigare VD i REAB AB, REAB 
Data AB och West International.

UPPDRAG:  Styrelseordförande och VD i Radar Electronics i Göteborg 
AB. Styrelseordförande i Invid Varberg AB, INVID Väst 
AB och INVID Göteborg AB. Styrelseledamot i Buildpix 
Aktiebolag. Styrelsesuppleant i Roggentin & Falk Gardiner 
Aktiebolag och Paystation Digitalservice AB.

Innehav i West International AB3: 2 435 848 aktier (via bolag).

David von Laskowski – Styrelseledamot sedan 2011
Född 1977, Civilekonom från Stockholms Universitet och ekonomie-
doktor från Handelshögskolan i Stockholm samt forskare vid Columbia 
Business School och Stanford University. VD och koncernchef på Candy-
king Holding AB, Europas största lösgodisaktör. Har tidigare innehaft en 
rad ledande positioner inom IT branschen, däribland ett flertal ledande 
befattningar på Fujitsu i Sverige samt VD för Visma Retail AB, nordens 
ledande butiksdataleverantör. Har även en mångårig erfarenhet från risk-
kapital- samt managementkonsultbranschen.

UPPDRAG: Komplementär i The von Laskowski Group KB samt styrelse-
ledamot i von Laskowski Capitale & Amplio Consilium AB.

Innehav i West International AB3: 50 000 aktier (via bolag).

Revisor 
Ernst & Young AB
med huvudansvarig revisor 
Stefan Kylebäck. 3 Innehav per 2013-07-31.
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En (1) befintlig 
aktie i West 

Ger åtta (8) 
uniträtter 

Tjugofem (25) 
uniträtter 

2,20 SEK En (1) Unit + En (1) Unit = 

Två (2) nya 
aktier i West 

En (1) 
vederlagsfri TO 

För varje aktie i West som du ägde på 
avstämningsdagen får du åtta (8) Uniträtter. 
En emissionsredovisning har skickats hem 
till dig som är direktregistrerad aktieägare 
hos Eurcolear som redovisar hur många 
uniträtter du erhållit samt det antal Units 
som du kan teckna. 

Uniträtterna kan  utnyttjas för teckning av nya aktier och 
teckningsoptioner fram till den 5 september 2013. Det krävs 
tjugofem (25) uniträtter för teckning av en (1) Unit till kursen 2,20 
kr. En (1) Unit motsvarar två (2) nya aktier i West samt en (1) 
vederlagsfri teckningsoption i West. 

Om du inte vill delta i nyemissionen och inte vill teckna nya Units kan du sälja samtliga uniträtter  under perioden 21 augusti fram 
till den 2 september 2013.  
 
Observera: Om du inte utnyttjar eller säljer dina uniträtter förfaller de och du förlorar deras eventuella värde.  

Tio (10) 
befintliga 

aktier i West 

Åttio (80) 
uniträtter 

Sjutiofem (75) 
uniträtter + 

Fem (5) 
uniträtter kan 

säljas  

6,60 SEK 
Tre (3) Units i 

West = 
Sex (6) nya 

aktier och tre 
(3) TO i West 

Exempel 

Har du tio (10) aktier i West erhåller du åttio (80) uniträtter och då kan du exempelvis använda sjuttiofem (75) uniträtter för att 
teckna  tre (3) Units för 6,60 kr. De  fem (5)  överskjutande uniträtterna kan då säljas (om uniträtterna vid den tidpunkten har ett 
värde).  
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