
Inbjudan till teckning av aktier i  
Oniva Online Group Europe AB (publ)



Definitioner
Online Group, Koncernen eller Bolaget
Oniva Online Group Europe AB (publ), organisationsnum-
mer 556264-3022, inklusive dotterbolag, om inte annat 
framgår av sammanhanget.

Erbjudandet
Erbjudandet om teckning av aktier i företrädesemissionen i 
enlighet med villkoren i detta Prospekt.

Prospektet
Prospektet avser föreliggande dokument vilket har upprät-
tats med anledning av Erbjudandet, inklusive handlingar 
som införlivats genom hänvisning.

Stockholm Corporate Finance
Stockholm Corporate Finance AB, organisationsnummer 
556672-0727.

Euroclear
Euroclear Sweden AB, organisationsnummer 556112-8074.

NASDAQ OMX
NASDAQ OMX Stockholm AB, organisationsnummer 
556383-9058.

First North
Den marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX där 
Bolagets aktier är listade.

Upprättande och registrering av Prospektet
Detta Prospekt har upprättats av Online Groups styrelse i anledning av 
Erbjudandet. Prospektet har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om 
handel med finansiella instrument samt Kommissionens förordning (EG) nr 
809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2003/71/EG (”Prospektdirektivet”). Prospektet har 
godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestäm-
melserna i 2 kap. 25 och 26 §§ lagen (1991:980) om handel med finansiella 
instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansin-
spektionen garanterar att olika sakuppgifter i Prospektet är riktiga eller 
fullständiga. 

Prospektet finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.onlinegroup.com, 
på Stockholm Corporate Finances hemsida, www.stockholmcorp.se, och 
på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se. Informationen på Bolagets 
hemsida är inte införlivad i detta Prospekt och utgör inte en del av detta 
Prospekt. Papperskopior av Prospektet kan på begäran erhållas kostnads-
fritt från Bolaget och Stockholm Corporate Finance.    

All information som lämnas i Prospektet bör noga övervägas, i synnerhet 
med avseende på de specifika förhållanden som framgår i avsnittet ”Risk-
faktorer” och som beskriver vissa risker som en investering i Online Groups 
aktier kan innebära. 

Erbjudandet att teckna aktier enligt Prospektet riktar sig inte, direkt 
eller indirekt, till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare 
prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk 
rätt. Prospektet får inte distribueras i eller till land där distributionen eller 
Erbjudandet enligt Prospektet förutsätter ytterligare registrerings- eller an-
dra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga 
bestämmelser i sådant land.

Varken teckningsrätter, betalda tecknade aktier (”BTA”) eller de nyemitte-
rade aktierna har registrerats eller kommer att registreras enligt United Sta-
tes Securities Act från 1933 enligt dess senaste lydelse och inte heller enligt 
någon motsvarande lag i någon delstat i USA, eller enligt tillämplig lag i 
Australien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore 
eller Kanada, eller i något annat land där Erbjudandet eller distribution 
av Prospektet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter yt-
terligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer 
av svensk rätt. Anmälan om och teckning av aktier i strid med ovanstående 
kan komma att anses vara ogiltig och därmed får varken teckningsrätter, 
BTA eller aktier, direkt eller indirekt, erbjudas, överlåtas, utbjudas, säljas 
vidare eller levereras i eller till person med hemvist i dessa länder.

Framtidsinriktad information, marknadsinformation m.m.
Prospektet innehåller framtidsinriktade uttalanden och antaganden om 
framtida marknadsförhållanden, verksamhet och resultat. Framtidsinriktade 
uttalanden är gjorda av Online Groups styrelse och är baserade på kända 
marknadsförhållanden. Dessa uttalanden är väl genomarbetade, men 
läsaren uppmärksammas på att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, 
är förenade med osäkerhet. Framtidsinriktade uttalanden finns i flera 

avsnitt och inkluderar uttalanden rörande Bolagets nuvarande avsikter, 
bedömningar och förväntningar, där detta framgår uttryckligen eller under-
förstått. Framtidsinriktad information baseras på aktuella förhållanden vid 
tidpunkten för avgivandet av Prospektet och är alltid förenad med osäker-
het eftersom den avser och är beroende av omständigheter som ligger 
utanför Bolagets kontroll. Faktiska händelser och resultatutfall kan därför 
komma att skilja sig avsevärt från de framtidsinriktade uttalandena, till följd 
av risker och andra faktorer som Bolagets verksamhet påverkas av. Någon 
försäkran att bedömningar som görs i detta Prospekt avseende framtida 
förhållanden kommer att realiseras lämnas därför inte, vare sig uttryckligen 
eller underförstått. Bolaget åtar sig inte heller att offentliggöra uppdate-
ringar eller revideringar av uttalanden avseende framtida förhållanden till 
följd av ny information eller dylikt som framkommer efter tidpunkten för 
avgivandet av detta Prospekt.

Information från tredje part
Bolaget har inte kontrollerat siffror, marknadsdata eller annan informa-
tion som har använts av tredje part vid upprättandet av information som 
använts i Prospektet. I de fall informationen har hämtats från tredje part 
ansvarar Bolaget således endast för att informationen har återgivits korrekt 
och sådan information bör läsas med detta i åtanke. Såvitt Bolaget känner 
till har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra informationen 
felaktig eller missvisande i förhållande till de ursprungliga källorna. Bolaget 
har emellertid ej gjort någon oberoende verifiering av den information 
som lämnats av tredje part, varför fullständigheten eller riktigheten i den 
information som presenteras i Prospektet inte kan garanteras. Ingen tredje 
part enligt ovan har, såvitt Bolaget känner till, väsentliga intressen i Bolaget. 
Viss finansiell information i Prospektet har avrundats, varför vissa tabeller ej 
summerar korrekt. Förutom när så uttryckligen anges har ingen information 
i Prospektet granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

Finansiell och legal rådgivare samt emissionsinstitut
Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare och Advokatfirman 
Delphi KB är legal rådgivare till Bolaget i anledning av Erbjudandet och har 
biträtt Bolaget vid upprättandet av detta Prospekt. Då samtliga uppgifter i 
Prospektet härrör från Bolaget friskriver sig Stockholm Corporate Finance 
och Advokatfirman Delphi KB från allt ansvar i förhållande till aktieägare i 
Bolaget och avseende andra direkta eller indirekta konsekvenser till följd 
av beslut om investering eller andra beslut som helt eller delvis grundas på 
uppgifterna i detta Prospekt. Mangold Fondkommission AB agerar emis-
sionsinstitut i anledning av Erbjudandet.

Tvist 
Tvist som uppkommer i anledning av innehållet i detta Prospekt och där-
med sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol 
exklusivt. Svensk materiell rätt är exklusivt tillämplig på detta Prospekt och 
Erbjudandet.
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Erbjudandet i sammandrag
Företrädesrätt till teckning
De som på avstämningsdagen den 29 november 2013 är 
registrerade som aktieägare i Online Group äger företrä-
desrätt att för fem (5) innehavda aktier teckna en (1) ny 
aktie i Bolaget. 

Teckningskurs
De nya aktierna emitteras till en kurs om 35 SEK per aktie. 
Inget courtage tillkommer.

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vem 
som ska erhålla teckningsrätter är den 29 november 2013. 
Sista dag för handel i aktien inklusive rätt till deltagande i 
emissionen är den 26 november 2013. 

Teckningstid
Teckning av nya aktier ska ske från och med den 3 decem-
ber 2013 till och med den 17 december 2013. Efter teck-
ningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga 
och saknar därmed värde. 

Handel med teckningsrätter
Handel med teckningsrätter kommer att ske på First North 
under tiden från och med den 3 december till och med den 
12 december 2013. 

Erhållna teckningsrätter måste antingen användas för 
teckning av aktier senast den 17 december 2013 eller 
säljas senast den 12 december 2013 för att inte förfalla 
värdelösa. 

Handel med BTA
Handel i BTA kommer ske på First North under tiden från 
och med 3 december 2013 till och med att emissionen 
slutregistreras på Bolagsverket vilket beräknas ske i vecka 
2, 2014. 

Information om aktien
Handelsplats: Nasdaq OMX First North
ISIN-kod: SE0005249570
Kortnamn: ONG
Valuta: Aktien är denominerad i svenska kronor (SEK)
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Sammanfattning

Prospektsammanfattningar består av punkter som ska innehålla viss information. Dessa punkter är numre-
rade i avsnitt A – E (A.1 – E.7).

Denna sammanfattning innehåller de punkter som ska ingå i en sammanfattning avseende ett publikt 
uppköpserbjudande där betalning sker genom budgivarens nyemitterade aktier. Eftersom några andra 
punkter inte behöver ingå, finns det luckor i numreringen av punkterna.

Även om en punkt i och för sig ska ingå i nu aktuell sammanfattning, kan det förekomma att relevant 
information beträffande sådan punkt saknas. I dessa fall innehåller sammanfattningen en kort beskrivning 
av informationskravet tillsammans med angivelsen ”Ej tillämplig”.

Avsnitt A – Introduktion och varningar

A.1 Varningar Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till prospektet och värdepappersnoten. 
Varje beslut om att investera i värdepapperen ska baseras på en bedömning av prospektet i dess hel-
het från investerarens sida. Om yrkande avseende uppgifterna i ett prospekt anförs vid domstol, kan 
den investerare som är kärande i enlighet med medlemsstaternas nationella lagstiftning bli tvungen 
att svara för kostnaderna för översättning av prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Civil-
rättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen, inklusive översätt-
ningar därav, men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra 
delarna av prospektet eller om den inte, tillsammans med andra delar av prospektet, ger nyckelinfor-
mation för att hjälpa investerare när de överväger att investera i sådana värdepapper.

A.2 Samtycke och finan-
siella mellanhänder 

Ej tillämplig; Erbjudandet omfattar inga finansiella mellanhänder.

Avsnitt B – Emittent och eventuell garantigivare

B.1 Firma Bolagets firma är Oniva Online Group Europe AB. Bolaget är publikt (publ) och noterat på NASDAQ 
OMX First North med kortnamn ONG. Aktiens ISIN-kod är SE0002316810. 

B.2 Säte och bolagsform Oniva Online Group Europe AB (publ) är bildat i och har sitt säte i Stockholm, Sverige. Bolaget bedri-
ver verksamhet enligt svensk lagstiftning.

B.3 Huvudsaklig
verksamhet

Online Group är en internationell leverantör av innovativa tjänster inom internetmarknadsföring och 
hosting/molntjänster. 

Online Group har ett komplett utbud av tjänster omfattande sökmotoroptimering, sökordsan-
nonsering, sociala medier, webbutveckling, besökarkonvertering, medieplanering och webbanalys, 
webbhosting, domäner, virtuella servrar, dedikerade servrar samt ett stort utbud av prenumerations-
baserade molntjänster.

Online Group-koncernen har idag omkring 170 anställda i Sverige, Storbritannien, Frankrike, Irland, 
Italien, Tyskland och USA. Ambitionen är att expandera på befintliga och nya marknader under flera 
varumärken mot olika segment och geografiska marknader.

Online Group ska hjälpa små och medelstora företag och organisationer att agera och marknads-
föra sig på internet på ett optimalt sätt med ökad lönsamhet, effektivitet och kännedom som följd.
Viktiga beståndsdelar i Online Groups affärsmodell är: 
•  Tillhandahållande av helhetslösningar för små och medelstora företag. 
•  Online Groups erbjudande består av en stor produktportfölj som inkluderar domännamnsregistre-

ringar, webbhosting, webbdesign, webbutveckling, internetmarknadsföring, sökordsannonsering, 
sökmotoroptimering, affiliatemarknadsföring, sociala medier, e-postmarknadsföring, medieplane-
ring, besökarkonvertering, webbanalys m.m. Bolagets övertygelse är att detta helhetserbjudande 
ger Bolagets kunder ett näst intill komplett erbjudande vad avser internetnärvaro. 

•  Korsförsäljning av ytterligare tjänster till existerande kunder. 
•  Att intäkten per kund skall öka. En mycket viktig komponent i detta är att öka korsförsäljningen till 

befintliga kunder. Genom förvärvet av Servage, Extern IT och Space2U erhöll Online Group ytterli-
gare flera hundratusen kunder. 

•  Förvärv av nya kunder genom olika försäljnings- och marknadskanaler. 
•  Online Group använder en diversifierad försäljnings- och marknadsföringsstrategi vilken inkluderar 

internetmarknadsföring såsom sökmotoroptimering och sökordsannonsering, egen telemarketing, 
affiliateprogram, e-postmarknadsföring samt egen säljkår.

•  Koordinering och samordning av verksamheten så att den drar nytta av fördelar och ”best practice” 
inom koncernen. 

•  Att Bolaget utvecklar innovativa och skalbara verktyg och tjänster för internetmarknadsföring där 
fokus är små och medelstora företag.
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B.4 Beskrivning av  
trender i branschen

Nedan framgår de huvudsakliga trenderna för Online Groups marknad.

• Förändrat konsumentbeteende driver efterfrågan på internetmarknadsföring
• Fler människor tillbringar mer tid online
• Omallokering av marknadsföringsbudgetar till online
• Mätbara resultat inom internetmarknadsföring
• Ett paradigmskifte bland små och medelstora företag i övergången till den engagerade webben
• Kort uppstartsperiod för webbhostingkunder
• Inga förskottsinvesteringar för webbhostingkunder

B.5 Koncern Oniva Online Group Europe AB (publ) är moderbolag i en koncern som även omfattar de helägda dot-
terbolagen Just Search Limited (Storbritannien), Just Search Italia S.R.L. (Italien), Getupdated Sverige 
AB (Sverige), Just Search Holding Limited (Storbritannien), Getupdated Personal AB (Sverige), Opti-
words AB (Sverige), Ryce Holding AB (Sverige), Cross Communication Holding AB (Sverige), Space2u 
Webhosting AB (Sverige), Crystone Sverige AB (Sverige) samt externit i sverige AB (Sverige).

Vidare äger Oniva Online Group Europe AB (publ) cirka 98,5 procent av aktierna i Servage AB 
(publ) (Sverige) och 25 procent av aktierna i intresseföretaget Travelnet Limited (Storbritannien). Därtill 
har Oniva Online Group Europe AB (publ) förvärvat 48 procent av aktierna i Binero AB (Sverige), org.
nr 556689-0397, till vilka tillträde sker den 13 december 2014.

Dotterbolaget Just Search Holding Limited (Storbritannien) äger samtliga aktier i S.A.R.L. Just 
Search (Frankrike) med filialen SARL Just Search, Frankrike Filial (Sverige). Dotterbolaget Cross Com-
munication Holding AB (Sverige) äger samtliga aktier i Cross Communication Improve AB (Sverige) 
och Getupdated Hosting Solutions AB (Sverige). Dotterbolaget Crystone Sverige AB (Sverige) äger 
samtliga aktier i Domain Invest LLC (USA) och 60 procent av aktierna i Domain Tower (USA). Dotter-
bolaget Servage AB (publ) (Sverige) äger samtliga aktier i Le-vonline AB (Sverige) och Servage GmbH 
(Tyskland).

Med undantag för de vilande bolagen Just Search Holding Limited (Storbritannien), Ryce Holding 
AB (Sverige), Optiwords AB (Sverige), Getupdated Personal AB (Sverige), Cross Communication Hol-
ding AB (Sverige), Cross Communication ImproveAB (Sverige) samt Getupdated Hosting Solutions 
AB (Sverige), är samtliga ovannämnda bolag verksamhetsdrivande och aktiva inom de olika verksam-
hetsområdena Hosting, Invest & Innovative samt Online Marketing.

B.6 Anmälningspliktiga 
personer, större aktie-
ägare samt kontroll av 
Bolaget

Antalet aktier i Online Group uppgår före Erbjudandet till 9 346 418 st. Samtliga aktier har ett 
kvotvärde om 1,50 kr och medför lika rätt till andel i Online Groups tillgångar, resultat och rösträtt. 
Bolaget har en spridd ägarkrets och antalet aktieägare i Online Group uppgick till cirka 2 200 den 
30 september 2013. 2013 Dream Ventures Sweden AB är Bolagets största ägare med ett innehav av 
motsvarande 20 % av kapitalet och rösterna, varav 48 procent ägs av Åke Eriksson som därutöver, 
privat och genom bolag, äger 15 procent av kapital och röster i Bolaget. Bolaget saknar kännedom 
om anmälningspliktigt direkt eller indirekt innehav av kapitalandelar eller rösträtt i emittenten. Av ned-
anstående tabell framgår viss information avseende ägarförhållandena i Bolaget. Tabellen baseras 
på Bolagets ägare per 30 september 2013 då antalet aktier uppgick till 7 694 989 stycken. Bolaget 
har efter den 30 september 2013 genomfört två riktade emissioner om totalt 1 651 429 aktier, vilket 
medfört en utspädningseffekt för nedanstående om cirka 18 procent.

Ägare Innehav (%)

2013 Dream Ventures Sweden AB1 20

Åke Eriksson via bolag 15

Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 10

Nordnet Bank AB (publ) 7

Urban Johansson 5

Summa större ägare 57

Övriga aktieägare 43

Totalt antal aktier i Online Group 100

1 Åke Eriksson äger 48 procent av 2013 Dream Ventures Sweden AB.

Källa: SIS Ägarservice AB.

Sammanfattning
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B.7 Utvald historisk 
finansiell information

Resultaträkningar i sammandrag samt nyckeltal

Koncernrapport över totalresultat  
MSEK

Kv 1–3  
2013

Kv 1–3  
2012

Jan–dec 
2012

Jan–dec 
2011

Nettoomsättning 159,1 111,9 148,1 161,5

Balanserade utvecklingsutgifter för egen räkning - - - 0,4

Övriga rörelseintäkter - 1,5 0,6 2,0

Summa rörelsens intäkter 159,1 113,4 148,8 163,9

Övriga externa kostnader –74,1 –58,4 –83,2 –84,6

Personalkostnader –51,6 –47,4 –64,3 –63,8

Av- och nedskrivningar –4,3 –3,3 –102,5 –4,1

Övriga rörelsekostnader –0,5 - - –1,8

Summa rörelsekostnader, netto –130,4 –109,0 –250,0 –154,3

Rörelseresultat 28,8 4,4 –101,2 9,6

Resultat från intressebolag - - –4,0 -

Finansiella intäkter - - - 0,4

Finansiella kostnader –6,8 –8,8 –11,6 –14,4

Resultat före skatt 21,9 –4,5 –116,8 –4,4

Skatt på periodens resultat – 2,3 2,9 –0,4

Periodens resultat 21,9 –2,2 –113,9 –4,8

Avvecklade verksamheter:     

Redovisat resultat från avvecklade verksamheter - –0,9 –0,9 –70,7

Periodens resultat 21,9 –3,1 –114,8 –75,5

     

Övrigt totalresultat     

Omräkningsdifferenser 0,0 2,0 –1,7 2,5

Totalresultat för perioden 21,9 –1,1 –116,6 –73,0

Sammanfattning
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B.7 fortsättning Koncernbalansräkning i sammandrag
MSEK 2013-09-30 2012-09-30 2012-12-31 2011-12-31

TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar 246,9 210,1 177,9 209,5

Materiella anläggningstillgångar 17,7 2,3 9,2 3,2

Finansiella anläggningstillgångar 26,2 8,2 26,9 14,4

Summa anläggningstillgångar 290,8 220,7 213,9 227,1

Omsättningstillgångar     

Kundfordringar 33,6 30,4 43,1 29,4

Övriga fordringar 37,4 28 22,4 21,5

Likvida medel 7,6 0,6 7,7 2,4

Summa omsättningstillgångar 78,6 59,0 73,3 53,3

Tillgångar i avyttringsgrupp som innehas för avveckling  0,2 0,2 2,0

SUMMA TILLGÅNGAR 369,4 279,9 287,4 282,3

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

Summa eget kapital 142,2 141,9 77,8 92,1

Långfristiga skulder     

Långfristiga skulder till kreditinstitut 7,0 0 10,0 -

Övriga långfristiga skulder 38,4 1,3 21,3 1,1

Summa långfristiga skulder 45,4 1,3 31,3 1,1

Kortfristiga skulder     

Kortfristiga skulder till kreditinstitut 71,8 34,5 31,9 48,5

Övriga kortfristiga finansiella skulder 4,7 22,5 5,8 11,8

Leverantörsskulder 31,1 25,7 30,9 26,5

Övriga skulder 74,2 52,6 108,7 98,5

Summa kortfristiga skulder 181,8 135,4 177,3 185,2

Summa skulder 227,2 136,6 208,5 186,3

Skulder i avyttringsgrupp som innehas för avveckling  1,3 1,2 4,0

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 369,4 279,9 287,4 282,3

Koncernens nyckeltal
Kv 1–3  

2013
Kv 1–3  

2012
Jan–dec 

2012
Jan–dec 

2011

Nettoomsättning, MSEK 159 112 148 161

Omsättningstillväxt, % 42% –7% –8% –12%

Nettoomsättning per anställd, TSEK 1 001 766 1 131 1 233

EBITDA, MSEK 33 8 1 14

EBITDA, marginal 21% 7% 1% 9%

Rörelseresultat 29 4 –101 10

Rörelsemarginal 18% 4% neg. 6%

Periodens resultat, MSEK 22 –2 –114 –5

Periodens resultat per aktie, SEK 2,9 0,0 –0,9 –1,0

Periodens resultat per aktie efter utspädning, SEK 2,9 0,0 –0,9 –1,0

Genomsnittligt antal utestående aktier, tusental 7 695 126 154 126 154 79 430

Genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning, tusental 7 695 126 154 126 154 79 430

Registrerat antal aktier vid periodens utgång, tusental 7 695 126 154 560 125 90 110

Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 4 –14 –37 –5

Likvida medel, MSEK 20 1 8 2

Soliditet 38% 51% 27% 33%

Nettoskuld, MSEK 77 56 40 58

Genomsnittligt antal anställda 159 146 131 131

Antal anställda vid periodens slut 159 144 134 132

Sammanfattning
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B.7 fortsättning Nettoomsättningen ökade med 47,2 MSEK eller 42,2% under de tre första kvartalen jämfört med 
motsvarande period under 2012. Ökningen av nettoomsättning kommer dels genom förvärven av 
Crystone (under fjärde kvartalet 2012), Servage, Space2u och ExternIT (samtliga under första tre 
kvartalen 2013) men även genom organisk tillväxt. Bolaget har under perioden påbörjat den korsför-
säljning som i framtiden kommer att ytterligare förstärkas. Intäkterna kommer till stor del av repetitiva 
intäkter och bolaget har ett kundtapp på under 10%.

Koncernens kostnader är i huvudsak fördelade på övriga externa kostnader, personalkostnader, av-
skrivningar samt övriga rörelsekostnader. Övriga externa kostnader uppgick under perioden 1 januari 
– 30 september 2013 till 130,4  MSEK jämfört med 109,0 MSEK under motsvarande period föregå-
ende år. Vid periodens utgång hade Online Group 159 (144) anställda. Personalkostnaderna ökade 
från 47,4 MSEK under delårsperioden 2013 till 51,6 MSEK under motsvarande period 2012. Ökningen 
av personkostnader beror på de förvärv bolaget gjort under delårsperioden men bolaget har även 
erhållit synergieffekter som gjort att personalkostnaderna inte har ökat i proportion till tillväxten. Även 
övriga kostnader har börjat minska men synergieffekterna slår fullt igenom då befintliga avtal går ut.

B.8 Utvald proforma-
redovisning, angi-
ven som sådan.

Ej tillämplig då Prospektet inte innehåller någon proformaredovisning.

B.9 Resultatprognos Ej tillämplig då Prospektet inte innehåller någon resultatprognos.

B.10 Anmärkningar i 
revisionsberättelse

Ej tillämplig då det ej finns några anmärkningar i revisionsberättelserna om den historiska finansiella 
informationen i detta prospekt.

B.11 Rörelsekapital Styrelsen för Online Group gör bedömningen att det befintliga rörelsekapitalet är tillräckligt för Bola-
gets aktuella behov under den kommande tolvmånadersperioden.

Avsnitt C – Värdepapper

C.1 Slag av värdepapper Nyemissionen utgörs av stamaktier i Online Group med kortnamn ONG och ISIN-kod SE0002316810.

C.2 Valuta Bolagets aktier är utgivna i svenska kr och har utfärdats enligt aktiebolagslagen.

C.3 Aktier som är emit-
terade respektive 
inbetalda

Aktiekapitalet i Online Group uppgår före Erbjudandet till 14 019 627 kr, fördelat på 9 346 418 aktier. 
Samtliga aktier har ett kvotvärde om 1,50 kr och medför lika rätt till andel i Online Groups tillgångar 
och resultat. Samtliga aktier är fullt inbetalda.

C.4 Rättigheter som 
hänger samman med 
värdepapperen

Samtliga till aktien knutna rättigheter tillkommer den som är registrerad i den av Euroclear förda 
aktieboken. Rätt till utdelning tillfaller den som vid av bolagsstämman fastställd avstämningsdag var 
registrerad som ägare i den av Euroclear förda aktieboken. Varje aktieägare är berättigad att rösta för 
det fulla antalet av denne ägda och företrädda aktier vid bolagsstämma.

C.5 Eventuella överlåtelse-
inskränkningar

Ej tillämplig; Aktierna är inte föremål för några begränsningar i rätten att överlåta dem.

C.6 Handel i 
värdepapperen

Online Groups aktier är upptagna för handel på NASDAQ OMX First North. Efter att de nyemitterade 
aktierna har registrerats vid Bolagsverket kommer Online Group att ansöka om upptagande för 
handel av de nyemitterade aktierna på NASDAQ OMX. Online Group är anslutet till Euroclears konto-
baserade värdepapperssystem, varför inga fysiska aktiebrev utfärdas.

C.7 Utdelningspolitik Storleken på kommande utdelningar beror på Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, kapital-
behov och kassaflöden. Online Group har hittills inte lämnat utdelning till sina aktieägare. Framtida 
eventuella utdelningar till aktieägarna kommer att beslutas av styrelsen. 

Sammanfattning
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Avsnitt D - Risker

D.1 Huvudsakliga risker 
avseende Bolaget och 
branschen

En investering i Online Group är förenad med risk. Vid bedömningen av Online Groups framtida ut-
veckling är det av stor vikt att eventuella investerare vid sidan av möjligheterna till resultattillväxt även 
beaktar riskfaktorer. Dessa risker inkluderar bland följande risker:
• Tillväxten av internet som marknadsföringsplats – En lägre tillväxttakt än förväntat, eller negativ 

tillväxt, kan komma att påverka Bolagets omsättning och resultatutveckling negativt. 
• Den globala konjunkturen – En nedgång i den globala konjunkturen kan innebära försämrad efter-

frågan på Bolagets produkter, 
• Svårigheter hos leverantörer – Bolaget är beroende av externa leverantörer. Tekniska eller finan-

siella svårigheter hos dessa, vars om fattning Bolaget ej kan förutse, riskerar att påverka Bolaget 
negativt.

• Stora aktörers starka marknadsställning – De stora aktörerna på marknaden för söktjänster kan 
utnyttja sin starka ställning och genomdriva förändringar av exempelvis sökalgoritmer och andra 
parametrar för att försvåra för mindre aktörer, vilket skulle kunna medföra negativa effekter för 
Online Groups resultat och finansiella ställning. 

• Hög konkurrens – Om Online Group inte kan anpassa Bolagets verksamhet och produkter till den 
tekniska utvecklingen på marknaden finns det risk för att Bolaget förlorar konkurrenskraft, vilket 
framgent skulle kunna påverka Bolagets utvecklingsmöjligheter negativt., 

• Tekniska problem för Bolagets produkter och tjänster – I samband med utveckling av nya pro-
dukter kan det uppstå tekniska problem som gör att utvecklingen tar längre tid innan produkten 
eller tjänsten når marknaden. Kostnaderna för Bolaget kan därför bli högre än beräknat. 

• Beroende av affärskritiska system – Online Groups affärsverksamhet i allmänhet och dess webb-
hostingverksamhet i synnerhet är i stor utsträckning beroende av att dator- och kommunikations-
system fungerar effektivt. Driftsäkerhet är en av de viktigare konkurrensfördelarna inom webbhos-
ting och avbrott eller fel i såväl kommunikationssystem som andra system kan innebära förluster för 
Bolaget. 

• Drift av Bolagets IT- och kommunikationssystem – Online Groups framgång är beroende av konti-
nuerlig och avbrottsfri drift av Bolagets IT- och kommunikationssystem. Långvariga eller upprepade 
systemfel kan försämra Online Groups förmåga att erbjuda kunderna service. 

• Samarbetsavtal med externa parter – Online Group är och kommer även framgent att vara be-
roende av samarbetsavtal med externa parter så som exempelvis Microsoft och Google. Det kan 
hända att nuvarande eller framtida samarbetspartners kommer att kunna uppfylla sina åtaganden 
eller att samarbetsavtalen kommer att medföra framtida royaltyintäkter. 

Samtliga dessa risker kan var och en för sig leda till att Bolaget inte utvecklas som förväntat och att 
Bolagets aktie kan tappa hela eller del av sitt värde.

D.2 Huvudsakliga risker 
avseende värde-
papperen

En tänkbar investerare i Online Group bör iakttaga att en investering i Bolaget är förknippad med hög 
risk och att det inte kan försäkras att aktiekursen kommer att ha en positiv utveckling. Aktiekursen 
påverkas även av utomstående faktorer utanför Bolagets påverkan och kontroll. Även om bolagets 
verksamhet utvecklas positivt finns en risk att en investerare vid försäljningstillfället gör en förlust på 
sitt aktieinnehav. Det finns även risk för att aktien inte kommer att handlas med tillräcklig likviditet 
för att en investerare ska kunna avyttra sitt aktieinnehav utan att påverka aktiekursen negativt. Med 
otillräcklig likviditet menas att omsättningen/handeln i aktien kan vara bristfällig, vilket i sin tur betyder 
att en investerare kan få svårt att sälja sina aktier under en kort tid och till acceptabla nivåer. Ovan 
nämnda risker kan med andra ord var för sig leda till att Bolagets aktie tappar hela eller del av sitt 
värde.

Avsnitt E - Erbjudande

E.1 Intäkter och kostnader 
avseende Erbjudandet

Vid full teckning av aktier i företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 65,4 MSEK före 
emissions- och garantikostnader, vilka totalt beräknas uppgå till cirka 7 MSEK varav garantikostnader 
utgör 3,5 MSEK.

Sammanfattning



8

E.2a Motiv till Erbjudandet Som ett led i bolagets fortsatta expansion har ledningen uppdaterat affärsplanen för att kapitalisera 
på de värdeskapande förvärvsmöjligheter som identifierats och avser nu att öka Bolagets expan-
sionstakt genom ytterligare förvärv. Online Groups styrelse har därför fattat beslut om en företrädese-
mission till Bolagets befintliga aktieägare om högst 1 869 283 nya aktier. Beslutet godkändes av extra 
bolagsstämma i Oniva Online Group Europe AB 22 november 2013. Tidigare i november genomför-
des två riktade nyemissioner om sammanlagt 1 651 429 nya aktier. Teckningskursen i samtliga tre 
emissioner är 35 kronor per aktie, medförande en total emissionslikvid om maximalt cirka 58 MSEK 
i de riktade emissionerna respektive maximalt cirka 65,4 MSEK i företrädesemissionen (exklusive 
emissionskostnader). Nyemissionerna är ett viktigt led i Bolagets förvärvsstrategi att bli den ledande 
aktören inom onlineaffären med fokus på hosting. Bolaget ämnar med hjälp av denna likvid genom-
föra ett antal redan identifierade förvärv.

E. 3 Erbjudandets villkor Vid extra bolagsstämma i Oniva Online Group Europe AB (publ) den 22 november 2013 beslutades 
att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga 
aktieägare. Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet med högst 2 803 924,50 SEK från 
14 019 627 SEK till högst 16 823 551,50 SEK genom emission av högst 1 869 283 aktier, envar med 
ett kvotvärde om 1,50 kr. För varje aktie i Online Group som innehas på avstämningsdagen för före-
trädesemissionen, den 29 november 2013, erhålls en (1) teckningsrätt. Varje fem (5) teckningsrätter 
berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till teckningskursen 35 SEK per aktie. Teckningsti-
den löper under perioden 3 december – 17 december 2013.

E. 4 Intressen och villkor Samtliga teckningsförbindelser avseende företrädesemissionen har lämnats av befintliga aktieägare 
i Bolaget. Ingen ersättning utgår för dessa åtaganden. Därutöver har ett antal parter, varav vissa 
är befintliga aktieägare i Bolaget, utställt emissionsgarantier för vilka en ersättning om 10 procent 
på garanterat belopp utgår. Utöver ovanstående parters intresse av att företrädesemissionen kan 
genomföras framgångsrikt, samt avseende emissionsgaranter att avtalad ersättning utbetalas, finns 
inga ekonomiska eller andra intressen i företrädesemissionen. 

Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi KB är legal rådgivare 
till Bolaget och har biträtt Bolaget i upprättandet av detta Prospekt. Mangold Fondkommission AB 
agerar emissionsinstitut i anledning av företrädesemissionen. 

Stockholm Corporate Finance och Mangold Fondkommission AB erhåller en på förhand avtalad 
ersättning för utförda tjänster i samband med företrädesemissionen och Advokatfirman Delphi KB er-
håller löpande ersättning för utförda tjänster. Därutöver har förutnämnda inga ekonomiska eller andra 
intressen i företrädesemissionen. 

Det bedöms inte föreligga några intressekonflikter mellan parterna som i enlighet med ovanstående 
har ekonomiska eller andra intressen i företrädesemissionen.  

E. 5 Lock-up agreeements Ej tillämplig, inga lock-up agreements förekommer i Erbjudandet.

E. 6 Utspädningseffekter Beslutet innebär att Bolagets aktiekapital ökar med högst 2 803 924,50 kr, till högst 16 823 551,50 kr, 
genom nyemission av högst 1 869 283 aktier. Antalet aktier kommer därmed att öka till högst 11 215 
701 aktier vilket medför en maximal utspädning om cirka 16,7 procent.

E. 7 Kostnader för 
investeraren

Ej tillämpligt, Bolaget ålägger inte investeraren några kostnader.

Sammanfattning
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Riskfaktorer

Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte beskrivas i Prospektet utan en samlad utvärdering måste 
även innefatta övrig information i Prospektet samt en allmän omvärldsbedömning. Samtliga risker och 
osäkerheter som omnämns i Prospektet kan komma att ha en negativ påverkan på såväl Online Groups 
verksamhet som resultat och/eller finansiella ställning och därigenom Online Groups framtidsutsikter. 
Konsekvensen av detta kan vara en negativ påverkan på värderingen av Online Groups aktie och innebära 
att aktieägare förlorar hela eller delar av sitt investerade kapital. Nedan redovisas riskfaktorer utan rang-
ordning och utan anspråk på att vara heltäckande. Ytterligare risker och osäkerheter som Online Group för 
närvarande inte känner till kan också komma att utvecklas till viktiga faktorer som påverkar Bolaget. Utöver 
information som framkommer i Prospektet bör därför varje investerare göra sin egen bedömning av varje 
riskfaktor och dess betydelse för Bolagets framtida utveckling.

Risker relaterade till de aktier som erbjuds i 
förestående nyemission
Teckningsförbindelser och garanti ej säkerställda
Befintliga aktieägare har genom teckningsförbindelser åta-
git sig att teckna aktier motsvarande cirka 46,8 procent av 
företrädesemissionen. Återstoden av företrädesemissionen, 
dvs. resterande 53,2 procent, är garanterad av befintliga 
aktieägare och utomstående parter genom avtal om emis-
sionsgaranti. Dessa teckningsförbindelser och garantier 
är emellertid inte säkerställda, vilket kan medföra risk att 
någon eller några av dem som avgivit teckningsförbindelser 
och/eller ingått avtal om emissionsgaranti inte kan uppfylla 
sina respektive åtaganden. Uppfylls inte ovannämnda teck-
ningsförbindelser eller garantier kan det inverka negativt på 
Online Groups möjligheter att genom nyemissionen tillföras 
ett belopp om cirka 65,4 MSEK före emissionskostnader.

Aktiens utveckling
Värdepappershandel är alltid förknippad med risk och 
risktagande. Eftersom en aktieinvestering både kan stiga 
och sjunka i värde är det inte säkert att en investerare 
kan komma att få tillbaka satsat kapital. Aktiemarknaden 
i allmänhet och marknaden för mindre bolag i synnerhet, 
har upplevt betydande kurs- och volymsvängningar som 
många gånger har saknat samband med eller varit opro-
portionerliga i förhållande till Bolagets utveckling och fak-
tiskt redovisade resultat. Det finns därför ingen garanti för 
hur priset på de aktier i Online Group som erbjuds kommer 
att utvecklas eller för att aktier i Online Group kan säljas till 
en för innehavaren acceptabel kurs vid en viss tidpunkt.

Likviditetsrisk
Omsättningen i Online Groups aktie kan variera under 
perioder och avståndet mellan köp- och säljkurser kan 
från tid till annan vara stort. Likviditeten i Bolagets aktie 
kan påverkas av ett antal olika interna och externa faktorer. 
Till de interna faktorerna hör bland annat förvärv av nya 
bolag och kvartalsvariationer. Till de externa faktorerna hör 
allmänna ekonomiska förhållanden, konjunkturnedgångar 
samt andra faktorer som inte är relaterade till Bolagets 
verksamhetsutveckling.

Framtida utdelning
Tidpunkten för, och storleken på, eventuella framtida 
utdelningar föreslås av styrelsen, i enlighet med Bolagets 
utdelningspolicy. I övervägandet om framtida utdelning 
kommer styrelsen att väga in flera faktorer, bland annat 
verksamhetens utveckling, rörelseresultat och finansiell 
ställning, aktuellt och förväntat likviditetsbehov och expan-
sionsplaner. Det finns således risk att framtida utdelningar 
helt uteblir.

Utspädning och utnyttjande av teckningsrätter
Om en aktieägare eller dennes förvaltare inte följer det 
anvisade förfarandet för att utnyttja teckningsrätterna 
kommer teckningsrätterna att förfalla, bli värdelösa och 
upphöra att existera. Vidare kommer en aktieägare som 
inte alls eller endast delvis utnyttjar sina teckningsrätter att 
få sin andel i Bolagets aktiekapital respektive sin röstandel 
utspädd.
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Riskfaktorer

Vissa utländska aktieägares förmåga att utnyttja sin 
företrädesrätt
Vissa innehavare av aktier som är bosatta, eller har en 
adress registrerad, i vissa andra jurisdiktioner än Sverige, 
däribland aktieägare i USA, kan vara förhindrade från att 
utnyttja sin företrädesrätt avseende de aktier de ägare i 
Bolaget vid framtida emissioner såvida inte en registre-
ringsåtgärd eller motsvarande åtgärd enligt tillämplig lag i 
respektive jurisdiktion vidtagits.

Verksamhets- och branschrelaterade risker
Marknaden för webbrelaterade tjänster
Online Groups framtida framgångar är avhängiga den 
fortsatta användningen och tillväxten av internet, bland 
annat som marknadsföringsplats. Internetmarknadsföring 
är en relativt ny marknad och är därmed under utveckling. 
Följaktligen är efterfrågan på och marknadsacceptansen 
för internetmarknadsföringstjänster osäker. Om internet-
marknadsföring ska bli allmänt godtagen krävs acceptans 
för ett nytt sätt att utöva informationsrelaterade tjänster 
bland företag som tidigare anlitat traditionella medieföretag. 
Om marknaden för internetmarknadsföring utvecklas lång-
sammare än förväntat kan detta begränsa Online Groups 
expansionsmöjligheter.

Eftersom en stor del av kundernas marknadsföring ba-
seras på användningen av internet som försäljningskanal är 
Online Groups långsiktiga utveckling till viss del beroende 
av tillväxten för e-handel, men även andra webbrelaterade 
tjänster såsom intranät, portaler och dokumenthante-
ring påverkar Online Groups långsiktiga utveckling. Om 
denna marknad växer långsammare än väntat kan detta 
vara ogynnsamt för Online Group. Flera faktorer som står 
utanför Bolagets kontroll skulle kunna hindra den framtida 
expansionen av dessa tjänster. Om ett säkerhetsproblem 
av något slag, som inbegriper internet- och webbrelate-
rade transaktioner, uppmärksammas stort kan det avhålla 
individer eller företag från att till exempel handla på internet, 
klicka på annonser eller utnyttja andra webbrelaterade 
tjänster. I samtliga fall skulle det kunna innebära att Online 
Group förlorar kunder, vilket i sin tur skulle ha en negativ 
inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och 
resultat.

Marknadstillväxt
Online Group har kontor både i Sverige och i andra länder 
och kunderna är i många fall verksamma globalt. Därmed 
konkurrerar Bolaget på en global marknad som enligt 
PriceWaterhouseCoopers undersökning ”Global entertain-
ment and media outlook: 2012-2016” bedöms stå inför en 
betydande tillväxt under de närmaste fem åren. En lägre 

tillväxttakt än förväntat, eller negativ tillväxt, kan komma 
att påverka Bolagets omsättning och resultatutveckling 
negativt.

Lagstiftning
Online Group verkar på en marknad som är underkastad 
en rad regelverk, bland annat avseende internetkommu-
nikation, elektroniska avtal, person- uppgifts- och data-
skydd, annonsering och direktmarknadsföring. Sådan lag-
stiftning kan påverka Bolagets kostnader och intresset för 
annonsering på internet och därmed minska efterfrågan på 
Online Groups produkter, tjänster och tekniska lösningar.

Trots att Online Group är verksamt inom specifika 
geografiska områden är internet globalt tillgängligt, vilket 
medför att samtliga av Bolagets webbplatser teoretiskt sett 
skulle kunna anses omfattas av gällande lagar i samtliga 
världens länder. Förutom i de länder där Online Group 
bedriver verksamhet har Bolaget dock ingen bevakning av 
förändringar i olika lagstiftningar.

I många av de länder där Online Group är verksamt är 
lagstiftningen rörande internet fortfarande under utveckling. 
Dessa regelverk kan komma att förändras och det kan 
inte uteslutas att dessa förändringar kan påverka Bolaget 
negativt. Förändring av en lagstiftning kan till exempel göra 
det nödvändigt för Online Group att ändra eller upphöra 
med befintliga eller planerade produkter och tjänster.

Globala ekonomiska förhållanden
Investeringar i de produkter och tjänster som Online Group 
tillhandahåller är ofta av stor betydelse för kunderna. 
Svängningar i konjunkturutvecklingen påverkar dock inves-
teringsviljan för Bolagets produkter och tjänster.

Online Group har ett flertal större kunder vars försäljning 
är starkt beroende av den globala konjunkturen. Bolaget 
är dock inte starkt beroende av några enskilda kunder. 
En utdragen konjunkturnedgång med minskad konsum-
tion och minskade investeringar skulle kunna medföra en 
betydande minskning av efterfrågan på Bolagets tjänster. 
Globala och regionala ekonomiska och politiska förhållan-
den kan således komma att kraftigt påverka Online Groups 
omsättning, resultat och finansiella ställning.

Leverantörer
Online Group är beroende av externa leverantörer, inklu-
sive datacentralsleverantörer och bredbandsleverantörer. 
Alla avbrott avseende nätverksaccess eller -tjänster, vilka 
delas av andra och tillhandahålls av sådana leverantörer, 
eller oförmåga hos dessa att handha nuvarande eller högre 
volymer kan skada verksamheten. Vidare kan finansiella 
eller andra svårigheter hos leverantörerna, vars omfattning 
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Bolaget ej kan förutse, påverka verksamheten negativt. 
Online Group har begränsad kontroll över sina leverantörer, 
vilket ökar Bolagets sårbarhet om problem uppstår kring 
de tjänster som externa leverantörer tillhandahåller.

Stora aktörers agerande på marknaden
Marknaden för sökordsmarknadsföring är en marknad i 
snabb utveckling. De stora aktörerna på marknaden för 
söktjänster kan utnyttja sin starka ställning och genom-
driva förändringar av exempelvis sökalgoritmer och andra 
parametrar för att försvåra för mindre aktörer. En sådan ut-
veckling skulle kunna medföra negativa effekter för Online 
Groups resultat och finansiella ställning.

Konkurrens
Marknaden för webbrelaterade tjänster kännetecknas av 
en snabb teknisk utveckling och hög konkurrens. Flera av 
Online Groups nuvarande och potentiellt framtida konkur-
renter kan ha ett konkurrensövertag i form av till exempel 
längre historik, ett mer inarbetat varumärke, större an-
nonseringsregister eller bättre tillgång till annonsplatser på 
högtrafikerade webbplatser samt större finans-, teknik- och 
marknadsföringsresurser. Om Online Group således inte 
kan anpassa Bolagets verksamhet och produkter till den 
tekniska utvecklingen på marknaden finns det risk för att 
Bolaget förlorar konkurrenskraft, vilket framgent skulle 
kunna påverka Bolagets utvecklingsmöjligheter negativt.

Produkter och tjänster
Det finns alltid risk för att nya produkter och tjänster inte 
mottas av marknaden på ett positivt sätt och att andra 
produkter som konkurrenter tar fram kan komma att 
få bättre genomslag. En sådan utveckling skulle kunna 
medföra negativa effekter för Online Groups resultat och 
finansiella ställning.

Tekniska risker
Då vissa av Bolagets produkter och tjänster ännu ej är 
färdigutvecklade och används i full skala, kan det uppstå 
tekniska problem som gör att utvecklingen tar längre tid 
innan produkten eller tjänsten når marknaden. Kostnader-
na för Bolaget kan därför bli högre än beräknat.

Teknisk utveckling
Samtliga verksamhetsområden i Online Group bedriver 
teknisk utveckling. Om Bolaget skulle misslyckas med att 
utveckla och lansera produkter och tjänster baserat på det 
utvecklingsarbete som bedrivs finns risk att värdet på Bola-
gets tillgångar behöver skrivas ned. Online Groups fortsatta 
utveckling är även beroende av att Bolaget håller jämna 

steg med den tekniska utvecklingen och kan anpassa 
produkter och tjänster till förändringar av industristandar-
der och marknadens behov. Detta kan kräva betydande 
ledningsinsatser och kapital. Om Online Group utvecklar 
nya produkter är det inte säkert att de mottas positivt av 
marknaden. Detta riskerar att påverka Bolagets möjligheter 
att bibehålla och attrahera kunder.

Online Groups tekniska lösningar
Online Group utvecklar och tar löpande fram nya tekniska 
lösningar och produkter. Den egenutvecklade tekniken kan 
komma att innehålla ännu okända programfel eller felak-
tig prestanda, vilket kan påverka Bolaget negativt. Vidare 
kan en utbredd användning av ny internet-, nätverks- eller 
annan webbrelaterad teknik komma att kräva investeringar 
för att förändra eller anpassa Online Groups produkter, 
tjänster eller infrastruktur.

Hostingverksamhet
Online Groups intäktstillväxt inom dess webbhostingverk-
samhet är till viss del beroende av Bolagets förmåga att 
förbättra och utveckla relationerna med nuvarande affiliates 
och kunder. Om relationerna med ett större antal kunder 
försämras eller avtalen sägs upp kan detta få en negativ 
inverkan på Online Groups verksamhet, finansiella ställning 
och resultat. Se vidare ”Beroende av affärskritiska system” 
nedan avseende systemberoende.

Beroende av affärskritiska system
Online Groups affärsverksamhet i allmänhet och dess 
webbhostingverksamhet i synnerhet är i stor utsträckning 
beroende av att dator- och kommunikationssystem fung-
erar effektivt. Driftsäkerhet är en av de viktigare konkur-
rensfördelarna inom webbhosting och avbrott eller fel i 
såväl kommunikationssystem som andra system kan inne-
bära förluster för Bolaget. Ett avbrott eller fel i nuvarande 
system, eller i ett system som Online Group kan komma att 
utveckla i framtiden, skulle kunna försämra Online Groups 
förmåga att bedriva den löpande verksamheten. Dessutom 
kan Online Groups dator- och kommunikationssystem 
utsättas för skador och avbrott från en mängd källor, bland 
annat datavirusattacker. Trots att försiktighetsåtgärder 
vidtagits av Online Group, kan olagliga åtgärder från tredje 
part, naturkatastrofer eller andra oförutsedda händelser 
leda till att information hos Online Group, eller hos tredje 
part som underhåller Online Groups servrar och databa-
ser, förstörs eller förloras. Varje sådant avbrott, skada eller 
störning kan medföra en negativ inverkan på Online Group. 
Vid driftsstopp i Bolagets webbhosting föreligger risk för att 
kunder riktar skadeståndsanspråk mot Bolaget. Eventuella 

Riskfaktorer
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skadeståndsanspråk eller motkrav kan leda till tidsödande 
och kostsamma rättsprocesser och ta ledningens resurser 
i anspråk.

Felansvar och ansvar för produkter och tjänster
Eventuella fel i Online Groups produkter skulle kunna 
föranleda ansvar och krav på skadestånd mot Bolaget. 
Online Group kan även komma att bli ansvarigt för skador 
orsakade av dess produkter och tjänster. Detta täcks i nor-
mala fall av försäkringar, men det kan inte uteslutas att ett 
sådant ansvar skulle kunna påverka Online Group negativt.

Vidare kan tredje part komma att kräva skadestånd på 
grund av innehåll som Online Group levererar om innehållet 
bryter mot tredje parts upphovsrätt, varumärkesrätt eller 
andra immateriella rättigheter, eller om innehållet är äre-
kränkande, vilseledande, olagligt eller på annat sätt bryter 
mot lagar och förordningar. Eventuella skadeståndsan-
språk eller motkrav kan leda till tidsödande och kostsamma 
rättsprocesser och ta ledningens resurser i anspråk.

Avbrott eller fel i IT- och kommunikationssystem
Online Groups framgång är beroende av kontinuerlig och 
avbrottsfri drift av Bolagets IT- och kommunikationssystem. 
Långvariga eller upprepade systemfel kan försämra Online 
Groups förmåga att erbjuda kunderna service, inklusive 
förmågan att snabbt och korrekt leverera annonser och 
bearbeta internetbesökarnas svar på annonserna. Alla 
sådana fel skulle minska annonsörens efterfrågan på Bola-
gets produkter och tjänster.

System av det slag Online Group använder kan skadas 
eller råka ut för avbrott på grund av flera olika faktorer, till 
exempel strömavbrott, datorvirus, manipulation och natur-
katastrofer. Bolagets verksamhet, finansiella ställning och 
resultat skulle kunna påverkas negativt i betydande omfatt-
ning av skador eller fel som stör samt försenar driften.

Beroende av nyckelpersoner och medarbetare
Online Group baserar sin framgång på befintliga medarbe-
tares kunskap, erfarenhet och kreativitet samt är beroende 
av att i framtiden kunna rekrytera och behålla nyckelper-
soner. Personer med hög kompetens är mycket efterfrå-
gade och Online Group kan komma att ådra sig avsevärda 
kostnader för att rekrytera och behålla sådana personer. 
Om Bolaget inte lyckas rekrytera och behålla kvalificerad 
personal kan det bli kostsamt att fullfölja Bolagets affärs-
strategi, vilket skulle påverka Bolagets verksamhet, finan-
siella ställning och resultat negativt.

Även om ledningen anser att Bolaget kommer att kunna 
såväl attrahera som behålla kvalificerad personal, kan det 
inte garanteras att detta kommer att kunna ske på tillfred-

ställande villkor i förhållande till den konkurrens som möts 
från andra bolag i branschen eller närstående branscher.

Osäkerhet kring samarbetsavtal
Online Group är och kommer även framgent att vara 
beroende av samarbetsavtal med externa parter så som 
exempelvis Microsoft och Google. Det kan hända att de 
företag med vilka Online Group har tecknat eller kommer 
att teckna samarbetsavtal med inte kommer att kunna 
uppfylla sina åtaganden enligt dessa avtal. För att opti-
mera utnyttjandet av de egna resurserna och den egna 
kompetensen har Online Group för avsikt att försöka ingå 
samarbetsavtal vid den för varje enskilt projekt bedömda 
optimala tidpunkten. Vissa större aktörer inom söktjänster 
och sökordsmarknadsföring agerar från tid till annan för 
att förändra förutsättningarna på marknaden i syfte att 
reducera konkurrenters konkurrenskraft. Det kan inte ga-
ranteras att existerande samarbetsavtal inte sägs upp eller 
förklaras ogiltiga samt att det inte kommer att förekomma 
förändringar i ingångna avtal. Även om Online Group anser 
att nuvarande och framtida samarbetspartners har ekono-
miska intressen av att fullfölja sina åtaganden enligt ingång-
na avtal, kommer Online Group inte att kunna styra vare sig 
deras resurser eller när i tiden detta sker. Det finns ingen 
garanti för att nuvarande eller framtida samarbetspartners 
kommer att kunna uppfylla sina åtaganden eller att samar-
betsavtalen kommer att medföra framtida royaltyintäkter.

Kundlojalitet
Om Online Group skulle förlora konkurrenskraft gentemot 
övriga aktörer finns det risk för att kunderna söker sig 
till andra leverantörer. En sådan utveckling skulle kunna 
medföra ett försämrat resultat för Bolaget då försäljningen 
skulle kunna minska. Online Group är beroende av att 
Bolagets produkter och tjänster utvecklas och fungerar 
normalt och att inga komplikationer uppstår.

Finansiering
Finansieringsrisken definieras som risken för att finansie-
ring av verksamheten är svår och/eller dyr att erhålla. Om 
Online Groups utveckling avviker från den planerade kan 
det inte uteslutas att det i framtiden uppstår en situation 
där Online Group måste anskaffa nytt kapital. Det kan inte 
garanteras att ytterligare kapital kan anskaffas på gynn-
samma villkor för Bolagets aktieägare, eller att sådant 
kapitaltillskott, om det anskaffas, är tillräckligt för att fullfölja 
Bolagets strategi. Online Groups tillväxt har historiskt 
präglats av flera bolagsförvärv och Online Group kommer 
fortsättningsvis att utvärdera och sträva efter att genom-
föra bolagsförvärv. Vid förvärvstillfällena är behovet av och 
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villkoren för finansiering ofta viktigt för förvärvets genomför-
ande och Online Groups finansiella ställning efter genom-
fört förvärv. I det fall Online Group i framtiden misslyckas 
med att anskaffa nödvändigt kapital, till för Bolaget rimliga 
villkor, kan Bolagets fortsatta verksamhet och strategi ej 
garanteras.

Förmåga att hantera tillväxt
Online Groups verksamhet förväntas fortsatt att växa och i 
takt med detta behöver Bolaget försäkra sig om att ha ef-
fektiva planerings- och ledningsprocesser för att kunna ge-
nomföra affärsplanen på en marknad som är under snabb 
utveckling. Online Group är för sin tillväxt även beroende 
av att kunna uppgradera produktionskapaciteten för att 
tillgodose potentiella ökningar i verksamhetsvolymen. Om 
inte Bolaget lyckas hantera kapacitetsbelastningar kan det 
skada Online Groups verksamhet och finansiella ställning 
samt påverka resultatet negativt.

Kreditrisk
Kreditrisk innebär risk för att Bolaget inte erhåller betalning-
ar för utförda tjänster som fakturerats och är framför allt 
knuten till kundfordringar. Bolagets kunder består av små, 
medelstora och stora företag. Kreditrisken mot de större 
företagen i kundkretsen bedöms som låg medan risken 

mot de mindre företagen är högre. Samtidigt bör noteras 
att de mindre företagen tenderar att investera mindre be-
lopp i Bolagets verktyg och tjänster, vilket således betyder 
att Bolagets kreditrisk är lägre i absoluta tal per enskild 
mindre kund jämfört med Bolagets större kunder. Väsent-
liga kundkreditförluster kan påverka Bolagets resultat och 
finansiella ställning negativt.

Ränterisk
I dagsläget gäller relativt sett låga räntor. Hur räntan kom-
mer att utvecklas över tiden kan inte med säkerhet förut-
spås. Uppstår nya kapitalanskaffningsbehov och om dessa 
löses genom upplåning kommer Bolaget att belastas med 
ytterligare räntekostnader.

Immateriella rättigheter
Det finns inga garantier för att Online Group har oinskränkt 
äganderätt till immateriella rättigheter. Intrång i Online 
Groups immateriella rättigheter skulle kunna försämra kon-
kurrensförmågan eller på annat sätt skada Online Groups 
verksamhet. Det kan visa sig nödvändigt för Online Group 
att inleda rättsprocesser för att skydda Bolagets imma-
teriella rättigheter. Sådana rättsprocesser skulle kunna bli 
betungande och kostsamma och det finns ingen garanti att 
Bolaget vinner en sådan process.

Riskfaktorer
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Inbjudan till teckning av aktier

Vid extra bolagsstämma i Oniva Online Group Europe AB (publ) den 22 november 2013 beslutades att 
godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. 
Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet med högst 2 803 924,50 SEK från 14 019 627 SEK till 
högst 16 823 551,50 SEK genom emission av högst 1 869 283 aktier, envar med ett kvotvärde om 1,50 kr. 
För varje aktie i Online Group som innehas på avstämningsdagen för företrädesemissionen, den 29 no-
vember 2013, erhålls en (1) teckningsrätt. Varje fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny 
aktie i Bolaget till teckningskursen 35 SEK per aktie. Teckningstiden löper under perioden 3 december – 
17 december 2013.

Vid full teckning av aktier i företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 65,4 MSEK före emissions- och garanti-
kostnader, vilka totalt beräknas uppgå till cirka 7 MSEK varav garantikostnader utgör 3,5 MSEK. Nyemissionen medför 
vid full teckning att antalet aktier i Bolaget ökar med 1 869 283 aktier till sammanlagt 11 215 701 aktier. I företrädesemis-
sionen har från ett antal större aktieägare erhållits teckningsförbindelser att teckna aktier i företrädesemissionen om cirka 
30,6 MSEK samt därutöver en emissionsgaranti utställd av dels ett antal större aktieägare som även ingått teckningsför-
bindelser, och dels ett konsortium av externa investerare, om totalt 35,0 MSEK, vilket sammanlagt motsvarar 100 procent 
av företrädesemissionen. Utspädningseffekten för de aktieägare som väljer att inte delta i företrädesemissionen uppgår till 
16,7 procent. 

Styrelsen för Online Group inbjuder härmed aktieägarna, i enlighet med villkoren i detta prospekt, att med före-
trädesrätt teckna nya aktier i Bolaget. Utfallet i emissionen kommer att offentliggöras på Online Groups hemsida 
(www.onlinegroup.com) samt genom pressmeddelande omkring en vecka efter teckningstidens utgång.

Styrelsens ansvarsförsäkran
I övrigt hänvisas till redogörelsen i detta prospekt som har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med 
finansiella instrument av styrelsen i Online Group. Styrelsen för Online Group är ansvarig för innehållet i Prospektet. Infor-
mation om styrelseledamöterna i Online Group finns under avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisor” i 
Prospektet. Styrelsen för Online Group försäkrar härmed att styrelsen har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att 
säkerställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting 
är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.

Stockholm, november 2013
Oniva Online Group Europe AB (publ)

Styrelsen
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Bakgrund och motiv

Oniva Online Group Europe AB:s verksamhet omfattar hosting eller så kallade molntjänster samt ett stort utbud av mark-
nadsföringstjänster på internet (internetmarknadsföring). Inom båda dessa verksamhetsområden pågår en snabb konsoli-
dering av marknaden, huvudsakligen driven av de betydande synergier som volymdrift och samordning av mindre bolags 
verksamheter möjliggör.

Oniva Online Group Europe AB har tagit en ledande roll inom konsolideringen av framför allt hostingverksamheten i 
Sverige. Tidigare under 2013 har Crystone, Servage, ExternIT och Space2u förvärvats vilket gett Bolaget en marknads-
ledande position inom webbhosting i Sverige. Integrationen har genomförts i enlighet med plan och gruppens lönsamhet 
har stärkts markant. Den nuvarande rörelsens framtida investeringsbehov bedöms kunna tillgodoses med befintligt kassa-
flöde. 

Som ett led i Bolagets fortsatta expansion har ledningen uppdaterat affärsplanen för att kapitalisera på de värdeskapan-
de förvärvsmöjligheter som identifierats och avser nu att öka Bolagets expansionstakt genom ytterligare förvärv. Online 
Groups styrelse har därför fattat beslut om en företrädesemission till Bolagets befintliga aktieägare om högst 1 869 283 
nya aktier. Beslutet godkändes av extra bolagsstämma i Oniva Online Group Europe AB 22 november 2013. Tidigare i 
november genomfördes två riktade nyemissioner om sammanlagt 1 651 429 nya aktier. Teckningskursen i samtliga tre 
emissioner är 35 kronor per aktie, medförande en total emissionslikvid om maximalt cirka 58 MSEK i de riktade emissio-
nerna respektive maximalt cirka 65,4 MSEK i företrädesemissionen (exklusive emissionskostnader). Nyemissionerna är ett 
viktigt led i Bolagets förvärvsstrategi att bli den ledande aktören inom onlineaffären med fokus på hosting. Bolaget ämnar 
med hjälp av denna likvid genomföra ett antal redan identifierade förvärv. 

Styrelsen gör bedömningen att denna breddning av ägandet till nya grupper av professionella investerare ytterligare 
ökar förtroendet för Bolaget och skapar en god grund för att uppnå Bolagets målsättning att notera Bolaget på NASDAQ 
OMX Small Cap under 2014. 

Stockholm, november 2013

Oniva Online Group Europe AB (publ)
Styrelsen
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VD har ordet

Det är glädjande att kunna konstatera att vi överträffat alla 
målsättningar vi kommunicerat under det gångna året. 
Jag vill dock understryka att vi inte på något sätt är nöjda. 
Vi är idag bättre positionerade än någonsin för en fortsatt 
lönsam tillväxt. Online Group erbjuder sina kunder närvaro 
och visibilitet på nätet genom ett komplett sortiment av 
hosting- och marknadsföringstjänster. Båda dessa mark-
nader växer kraftigt som ett resultat av att en tilltagande 
andel av affärerna i de flesta branscher görs på nätet.

Det finns fler trender som gynnar vår affärsmodell. Inom 
hosting drivs marknaden av ett ökat behov av driftsäkra 
och kostnadsoptimerade on-demand-baserade IT-lös-
ningar. Allt fler företag vill hyra den kapacitet som krävs vid 
varje tillfälle. Ökar volymerna vill man gradvis kunna öka 
kapaciteten utan att hindras av intern kompetens- eller ka-
pacitetsbrist. Ett bra exempel på detta är vår kund Storytel 
som varje år säljer dubbelt så många ljudböcker som 
föregående år. Vårt andra ben, internetmarknadsföring, 
representerar en allt större andel av företagens marknads-
föringsbudgetar, helt enkelt för att man på internet får mer 
valuta för pengarna och erhåller en exakt spårbarhet för 
vad som fungerar.

Samtidigt som marknaden utvecklas gynnsamt har vi 
arbetat hårt med att optimera vår marknadsföring, vårt 
sortiment och vår leverans. Vi får kontinuerligt nya bevis för 
att detta arbete varit framgångsrikt. 

Vi är idag marknadsledare inom webhosting i Sverige. 
Detta är av central betydelse eftersom webbhosting är 
basen i den kundförädlingspyramid som är hjärtat i vår 
affärs modell; långsiktiga prenumerationsbaserade kund-

relationer med ett stort inslag av kors- och uppförsäljning. 
Vår säljprocess blir allt effektivare och vår leveransprocess 
kan hantera allt större företags hela IT- och marknadsfö-
ringsbehov. Antalet totalkunder som prenumererar på flera 
av våra tjänster ökar kontinuerligt.

Ett annat mått på att integrations- och effektiviserings-
arbetet varit framgångsrikt är de kraftigt ökande margina-
lerna. EBITDA-marginalen var 13,8 procent under Q1, 19,1 
procent under Q2 och 29,6 procent under Q3. I dessa 
marginaler syns ännu inte effekten av den tidigare kom-
municerade stängningen av datorhallen i Tyskland eller 
beslutet att införa en gemensam plattform för alla varumär-
ken. Båda dessa projekt fortgår enligt plan och kommer att 
skapa ytterligare utrymme för förbättrade marginaler och 
ökat kassaflöde.

Att integrationen och det interna processarbetet varit 
framgångsrik ökar inte bara våra marginaler utan har också 
gett oss en allt effektivare integrationsprocess som blir 
värdefull inför kommande förvärv. Som marknadsledare är 
vi bäst positionerade inför den fortsatta konsolideringen 
av den svenska marknaden. Vi har idag ett stort antal 
diskussioner om ytterligare förvärv som är direkt finansiellt 
värdeskapande, även utan synergier. Med denna nyemis-
sion kan vi öka tempot i vår tillväxtresa.

Jag välkomnar medarbetare, kunder och aktieägare att 
följa med!

Urban Johansson,  
verkställande direktör och koncernchef
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Villkor och anvisningar

Extra bolagsstämma i Oniva Online Group Europe AB org. 
nr 556264-3022, beslutade, den 22 november 2013 i enlig-
het med styrelsens beslut att genom nyemission med före-
träde för Bolagets aktieägare öka aktiekapitalet med högst 
2 803 924 kronor och 50 öre genom nyemission av högst 
1 869 283 aktier. Nedan anges villkor och anvisningar för 
nyemissionen.

Företrädesrätt till teckning
De som på avstämningsdagen den 29 november 2013 är 
registrerade som aktieägare i Online Group äger företrä-
desrätt att för fem (5) innehavda aktier teckna en (1) ny 
aktie i Bolaget. 

Anmälan kan även göras för att teckna aktier som inte 
tecknats med företrädesrätt. Se nedan under rubriken 
”Teckning utan stöd av teckningsrätter”.

Teckningsrätter
För varje på avstämningsdagen innehavd aktie erhålls en 
(1) teckningsrätt (TR). Det krävs fem (5) teckningsrätter för 
teckning av en (1) ny aktie i Online Group. 

Teckningskurs
De nya aktierna emitteras till en kurs om 35 SEK per aktie. 
Inget courtage tillkommer.

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vem 
som ska erhålla teckningsrätter är den 29 november 2013. 
Sista dag för handel i aktien inklusive rätt till deltagande 
i emissionen är den 26 november 2013. Första dag för han-
del i aktien exklusive rätt till deltagande i nyemissionen är 
den 27 november 2013. 

Teckningstid
Teckning av nya aktier ska ske från och med den 3 de-
cember 2013 till och med den 17 december 2013. Efter 
teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogil-
tiga och saknar därmed värde. Styrelsen för Online Group 
förbehåller sig rätten att förlänga den tid under vilken teck-
ning och betalning kan ske.

Handel med teckningsrätter
Handel med teckningsrätter kommer att ske på First North 
under tiden från och med den 3 december till och med den 
12 december 2013. Aktieägare ska vända sig till sin bank 
eller förvaltare, som innehar erforderligt tillstånd, för att ge-
nomföra köp och försäljning av teckningsrätter. Outnyttjade 
teckningsrätter kommer, utan avisering från Euroclear, att 
avföras från VP-kontot.

Erhållna teckningsrätter måste antingen användas för 
teckning av aktier senast den 17 december 2013 eller 
säljas senast den 12 december 2013 för att inte förfalla 
värdelösa. Den aktieägare som inte använder erhållna 
teckningsrätter för teckning av aktier kommer att få vidkän-
nas en utspädning av sitt innehav. Den totala utspädningen 
vid fullteckning i emissionen uppgår till cirka 16,7 procent.

Information från Euroclear till 
direktregistrerade aktieägare
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovan 
nämnd avstämningsdag är registrerade i den av Euroclear, 
för Bolagets räkning, förda aktieboken, erhåller förtryckt 
emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi 
från Euroclear, särskild anmälningssedel samt informa-
tionspamflett. Av den förtryckta emissionsredovisningen 
framgår bland annat antalet erhållna teckningsrätter och 
det hela antalet aktier som kan tecknas. Den som är 
upptagen i den, i anslutning till aktieboken, särskilt förda 
förteckningen över panthavare med flera, erhåller inte nå-
gon emissionsredovisning utan underrättas separat. VP-avi 
som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieä-
gares VP-konto utsändes inte.

Förvaltarregistrerade aktieägare
Aktieägare vars innehav av aktier i Online Group är för-
valtarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller 
ingen emissionsredovisning. Teckning och betalning ska 
då istället ske i enlighet med anvisningar från respektive 
förvaltare.

Teckning med stöd av företrädesrätt
Teckning med företrädesrätt ska ske genom kontant betal-
ning senast den 17 december 2013. Styrelsen i Bolaget 
förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden. Teckning 
genom betalning ska göras antingen med den, med emis-
sionsredovisningen utsända, förtryckta inbetalningsavin el-
ler med den inbetalningsavi som är fogad till den särskilda 
anmälningssedeln enligt följande alternativ.

1) Inbetalningsavi
I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teck-
ningsrätter utnyttjas för teckning ska endast den förtryck-
ta inbetalningsavin användas som underlag för teckning 
genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel ska 
då inte användas. Observera att teckning är bindande.

2) Särskild anmälningssedel
I de fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras, eller ett 
annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den 
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förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning 
av nya aktier, ska den särskilda anmälningssedeln använ-
das som underlag för teckning genom kontant betalning. 
Aktieägaren ska på anmälningssedeln under rubriken 
”Anmälan 1”, uppge det antal aktier som denne tecknar 
sig för och på inbetalningsavin fylla i det belopp som ska 
betalas. Betalning sker således genom utnyttjande av 
inbetalningsavin. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmäl-
ningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Inga 
tillägg eller ändringar får göras i den på anmälningssedeln 
tryckta texten. Särskild anmälningssedel kan erhållas från 
Mangold som nås på nedanstående kontaktuppgifter.

Ifylld anmälningssedel ska i samband med betalning 
skickas eller lämnas på nedanstående adress och vara 
Mangold tillhanda senast klockan 15.00 den 17 decem-
ber 2013. Anmälningssedlar som skickas med post bör 
avsändas i god tid före sista teckningsdag. Det är endast 
tillåtet att insända en (1) särskild anmälningssedel. 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 teckning 
är bindande.

Mangold Fondkommission AB
Ärende: Online Group 
Box 55691
102 15 Stockholm
Besöksadress: Engelbrektsplan 2

Telefon: 08-503 015 80
Telefax: 08-503 015 51
Email: emissioner@mangold.se

Teckning utan stöd av företrädesrätt
Teckning kan även ske utan stöd av teckningsrätter. För 
det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av tecknings-
rätter skall styrelsen, inom ramen för företrädesemissio-
nens högsta belopp, besluta om tilldelning av återstående 
aktier till de som tecknat sig utan stöd av teckningsrätter 
enligt följande fördelningsgrunder:
• I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan 

stöd av teckningsrätter ske till dem som även tecknat ak-
tier med stöd av teckningsrätter, och som var aktieägare 
på avstämningsdagen, och för det fall tilldelning till dessa 
inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållan-
de till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning 
och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

• I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan 

stöd av teckningsrätter ske till dem som även tecknat ak-
tier med stöd av teckningsrätter, och som inte var aktie-
ägare på avstämningsdagen, och för det fall tilldelning 
till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i 
förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för 
teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lott-
ning.

• I tredje hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan 
stöd av teckningsrätter ske till andra som endast anmält 
sig för teckning utan stöd av teckningsrätter, och för det 
fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldel-
ning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var 
och en har anmält för teckning och, i den mån detta inte 
kan ske, genom lottning.

• I fjärde och sista hand ska tilldelning av aktier ske till 
sådana som har lämnat teckningsförbindelser utöver sin 
pro rata-andel och till sådana som har ingått garantiåta-
ganden i egenskap av emissionsgaranter, och för det fall 
att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning 
ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och 
en har förbundit sig att teckna och, i den mån detta inte 
kan ske, genom lottning.

Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske under 
samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, 
det vill säga från och med den 3 december 2013 till och 
med den 17 december 2013. Styrelsen i Online Group för-
behåller sig rätten att förlänga teckningstiden. Anmälan om 
teckning utan företrädesrätt sker genom att den särskilda 
anmälningssedeln under ”Anmälan 2” ifylls, undertecknas 
och skickas till Mangold på adress enligt ovan. Någon be-
talning ska inte ske i samband med anmälan om teckning 
av aktier utan företrädesrätt utan sker i enlighet med vad 
som anges nedan. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmäl-
ningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Inga 
tillägg eller ändringar får göras i den, på anmälningssedeln, 
tryckta texten. Den särskilda anmälningssedeln ska vara 
Mangold tillhanda senast klockan 15.00 den 17 december 
2013. Anmälningssedlar som skickas per post bör avsän-
das i god tid före sista teckningsdag. Det är endast tillåtet 
att insända en (1) särskild anmälningssedel. I det fler fall 
än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist 
erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer 
således att lämnas utan avseende. Observera att anmälan 
är bindande.

Tilldelning vid teckning utan företrädesrätt
Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan 
företrädesrätt, lämnas genom översändande av tilldelnings-
besked i form av en avräkningsnota. Likvid ska erläggas 
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senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsno-
tan. Något meddelande lämnas inte till den som inte erhållit 
tilldelning. Erläggs inte likvid i rätt tid kan aktierna komma 
att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan 
överlåtelse komma att understiga priset enligt Erbjudandet, 
kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa 
aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskill-
naden.

Aktieägare bosatta i utlandet
Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock inte ak-
tieägare bosatta i USA, Kanada, Australien, Hong Kong, 
Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore samt Sydafrika) 
som äger rätt att teckna aktier i nyemissionen, kan vända 
sig till Mangold på telefon enligt ovan för information om 
teckning och betalning.

Betald tecknad aktie (BTA)
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så 
snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankda-
gar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi 
med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade 
aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. De nytecknade 
aktierna är bokförda som BTA på VP-kontot tills nyemis-
sionen blivit registrerad hos Bolagsverket. Enligt aktiebo-
lagslagen får under vissa förutsättningar del av emissionen 
registreras hos Bolagsverket. Om denna möjlighet till 
delregistrering utnyttjas i föreliggande företrädesemission 
kommer flera serier av BTA att utfärdas varvid den för-
sta serien benämns ”BTA 1” i Euroclear-systemet. BTA 1 
kommer att omvandlas till aktier så snart en första even-
tuell delregistrering skett. En andra serie av BTA (”BTA 2”) 
kommer att utfärdas för teckning vilken skett vid sådan 
tidpunkt att tecknade aktier inte kunnat inkluderas i den 
första delregistreringen och omvandlas till aktier så snart 
emissionen slutligt registrerats vilket beräknas ske i vecka 
2, 2014. Aktieägare som har sitt aktieinnehav registrerat via 

depå hos bank eller fondkommissionär erhåller information 
från respektive förvaltare.

Leverans av aktier
Så snart emissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket 
beräknas ske i början av januari 2014, ombokas BTA 
till aktier utan särskild avisering från Euroclear. Dock 
kan delregistrering av nyemissionen komma att ske hos 
Bolagsverket. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav 
förvaltarregistrerat kommer information från respektive 
förvaltare.

Handel med BTA
Handel i BTA kommer ske på First North under tiden från 
och med 3 december 2013 till och med att emissionen 
slutregistreras på Bolagsverket vilket beräknas ske i vecka 
2, 2014. 

Offentliggörande av utfallet av emissionen
Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats och preli-
minärt den 20 december 2013 kommer Bolaget att offent-
liggöra utfallet av nyemissionen. Offentliggörandet kommer 
att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på 
Bolagets hemsida.

Tillämplig lagstiftning
Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och 
regleras av svensk rätt.

Rätt till utdelning
De erbjudna aktierna medför rätt till andel i Bolagets vinst 
första gången på den avstämningsdag för utdelning som 
infaller närmast efter det att teckningen verkställts. Utbetal-
ning av eventuell utdelning ombesörjs av Euroclear eller, 
för förvaltarregistrerade innehav, i enlighet med respektive 
förvaltares rutiner. 

Villkor och anvisningar
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Marknad

Online Group verkar på de snabbväxande marknaderna för hosting/molntjänster och internetmarknadsfö-
ring som utgörs, till ungefär lika stora delar, av hosting och marknadsföring. 

Online Group är i huvudsak verksamt i Sverige, men har även representation på de brittiska, franska, ita-
lienska och amerikanska marknaderna. Internetmarknadsföring är ett samlingsbegrepp för ett antal tjänster 
där de viktigaste är sökmotoroptimering, sökordsannonsering, affiliatemarknadsföring, medieplanering, 
internetstrategi, webbanalys, webbutveckling samt sociala medier på internet.

Inom hosting finns kunder över hela världen och egen representation i USA. Hostingdelen består av ett 
komplett sortiment av tjänster från försäljning av domäner och webbhosting, virtuella och fysiska servrar 
till outsourcing av hela IT-avdelningar till molnet. Tjänsterna erbjuds via flera varumärken och kanaler mot 
olika segment.

Inledning
Det senaste decenniet har internet utvecklats till att vara en 
naturlig och viktig del av människors vardag för att hitta in-
formation, kommunicera och bedriva handel. Trafikvolymer 
och antalet webbplatser har ökat dramatiskt under den här 
perioden, samtidigt som teknik och bandbredd har förbätt-
rats kontinuerligt. Webbplatsen är för många företag och 
organisationer den viktigaste kontaktytan med kunder och 
affärspartners. Företagen har uppmärksammat ökande be-
tydelse, inte bara för marknadsföring av verksamheten utan 
även som en möjlighet att interagera med kunder och för 
handel. Därför allokeras en allt större andel av försäljnings- 
och marknadsföringsbudgeten till att stödja ett företags 
närvaro på webben, i syfte att informera om marknaden 
och omvandla inkommande trafik till intäkter, ökad effektivi-
tet och förbättrade kund- och affärsrelationer.

Online Groups uppfattning är att ett paradigmskifte nu 
även sker bland små och medelstora företag som på allvar 
insett vikten av att ha en webbsida som inte bara finns på 

internet, utan också kan hittas och som kan interagera 
med kunderna och målgruppen. Det har skett en övergång 
till det som kan kallas den engagerade webben.

Ökad tillgång till internet
Det finns flera underliggande drivkrafter bakom utveck-
lingen och den ökande användningen av internet, men 
effekten är densamma, allt fler människor tillbringar mer tid 
online. Enligt Forrester Research spenderar en människa 
i genomsnitt 34 procent av sin totala mediakonsumtion 
på internet. En av de två primära drivkrafterna bakom den 
ökade tiden som tillbringas online är tillgången till internet. 
Idag bedöms cirka en fjärdedel av världens befolkning ha 
tillgång till internet. Detta kan jämföras med slutet av 2003 
då enbart cirka 10 procent av världens befolkning hade 
tillgång till internet.

Penetrationen av internet är dock ännu inte jämnt förde-
lad i världen, utan koncentreras i hög grad till Nordamerika 
och Oceanien/Australien, följt av Europa. Inom Europa har 
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de nordiska länderna visat högst penetration med i genom-
snitt 85 procent.

Ökad bredbandspenetration
Den andra drivande faktorn i användandet av internet är 
penetrationen av bredband, som enligt OECD.org uppgick 
till drygt 23 procent inom OECD i mitten av 2012. Enligt 
Gartner väntas drygt 30 procent av världens hushåll ha 
tillgång till bredband 2013. Bredbandsanvändare anser 
också i högre grad att internet är en oumbärlig källa för 
information och tillbringar normalt dubbelt så mycket tid 
online som en smalbandsanvändare.

Enligt statistik från OECD.org har de nordiska länderna 
länge varit ledande såväl vad gäller internetaccess som 
bredbandspenetration. Länder såsom Polen, Turkiet och 
Mexiko å andra sidan befinner sig dock fortfarande under 
genomsnittet inom OECD.

Internet – den nya marknadsföringskanalen
Utvecklingen av internet har resulterat i att traditionella 
marknadsföringskanaler har förlorat publik till förmån för 
webben vilket i sin tur gör att företag i allt större utsträck-
ning vill investera i sin onlinenärvaro.

TV-nätverken förlorar tittare till digitala kanaler och 
videowebbplatser, papperstidningar förlorar läsare till 
nyhetswebbplatser och bloggar och radiostationer tappar 
lyssnare till musikwebbplatser och podcasts.

Konsekvensen blir att annonspengar flyttas från traditio-
nell media till webben och utgifter för sponsring av tradi-
tionella kanaler för kundinteraktion och marknadsföring 
överförs alltmer till digitala kanaler.

Förändrat konsumentbeteende driver  
efterfrågan på internetmarknadsföring
Under de senaste åren har nya möjligheter och utmaningar 
för annonsörer på internet vuxit fram genom tillväxten 
av sociala medier. Detta område kombinerar teknologi, 
social interaktion och användargenererat innehåll. Väl-
kända sociala medier som vuxit i popularitet är exempelvis 
Facebook, LinkedIn och Twitter. Kommunikation med den 
kraftigt växande gruppen internetanvändare som använder 
sociala medier ställer dock nya krav på annonsörer vilket 
ökar efterfrågan på internetmarknadsföringsleverantörer 
som förstår beteendet bland dessa användare.

Bland olika typer av internetmarknadsföring har annon-
sering inom sociala nätverk ökat i takt med att fler män-
niskor ansluter sig till olika typer av sociala nätverk som 
Facebook och Twitter. eMarketer uppskattade i februari 

2011 att den globala marknaden för annonsering inom 
sociala nätverk kommer att uppgå till närmare 6 miljarder 
USD under 2011, varav drygt hälften representerar USA. 
Vidare bedömde eMarketer att användandet av sociala 
nätverk i Europa kommer fortsätta att öka under de när-
maste åren. Bland annat uppskattas antalet användare av 
sociala nätverk i Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien 
och Tyskland uppgå till drygt 140 miljoner personer år 
2015, vilket kan jämföras med eMarketers prognos om 100 
miljoner användare år 2011.

Onlinemarknadsföring
Marknaden för internetmarknadsföring består av tre 
segment: sökmarknadsföring, display- och bannernätverk 
samt affiliatemarknadsföring.

• Bannerannonsering är den del av internetmarknadsföring 
som påminner mest om traditionell reklam. Vid banneran-
nonsering placeras en ruta med reklam på en sida och 
annonsören betalar för att bannern är uppe under en viss 
period.

• Sökmarknadsföring är det snabbast växande segmentet, 
mycket tack vare de möjligheter till styrning och uppfölj-
ning som sökmarknadsföring ger. Sökmarknadsföring 
kan vidare delas upp i två delar: sponsrade länkar, viket 
är en köpt plats vid sidan av den organiska träfflistan 
där företaget betalar för varje klick som genereras till 
webbplatsen och sökmotoroptimering, vilket innefattar 
optimering av en webbplats för att få en högre position i 
de organiska träfflistorna.

• Affiliatemarknadsföring är en utvecklad version av ban-
ners som placeras ut i ett nätverk av strategiska samar-
betspartners. Genom att matcha annonsörer med ”rätt” 
affiliate når annonsören sin specifika målgrupp och där-
med fler potentiella kunder. Både annonsören och webb-
platsen där annonsen publiceras tjänar på samarbetet 
eftersom en provision utgår till ägaren av webbplatsen 
varje gång en besökare klickar eller beställer en produkt. 
Samtidigt ökar också besöks- eller köpfrekvensen på an-
nonsörens webbplats.

Utöver dessa tre segment har videomarknadsföring och 
mobilsök nyligen introducerats som nya media för effektiv 
kommunikation till riktade målgrupper via internet.

Marknadsstorlek och tillväxt
Traditionella reklammarknader är i allmänhet mycket käns-
liga för förändringar i den makroekonomiska miljön – med 
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andra ord, i en ekonomi där vi har den europeiska stats-
skuldkrisen, hög arbetslöshet och nedskärningar i kon-
sumtionen, skulle vi förvänta oss att reklaminvesteringarna 
kan drabbas oproportionerligt som det gjorde på de flesta 
medier under 2011. Men här har onlinemarknaden ett antal 
unika egenskaper som har skyddat densamma från denna 
negativa effekt. Trots de fortsatt svaga makroekonomiska 
förhållandena i Europa och globalt, växte Europas reklam-
marknad online under 2011 enligt IAB Europe med 14,5% 
jämfört med 2010 till ett marknadsvärde på 20,9 miljarder 
EUR eller nästan 200 miljarder SEK. Under samma period 
ökade den europeiska annonsmarknaden – exklusive 
online – med endast 0,8 procent. De fem främsta mark-
naderna (Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien och 
Nederländerna) kommer enligt IAB Europe att 2012 stå för 
nästan 67,9 procent av den totala annonsmarknaden on-
line, vilket är något lägre jämfört med 2011 då den uppgick 
till 69,2 procent.

Internet har genom internetmarknadsföring utvecklats 
till ett kraftfullt och viktigt instrument för annonsörer att 
nå konsumenter. Marknaden för internetmarknadsföring 
beräknas enligt PriceWaterhouseCoopers växa med i snitt 
16 procent per år i Europa fram till 2016.

Av de totala svenska medieinvesteringarna, som uppgick 
till 32 miljarder SEK under 2011, representerade internet 
10 miljarder SEK. Samtidigt förväntas internet, tillsammans 
med TV, gratistidningar och kataloger, öka sina respektive 
andelar av medieinvesteringarna under 2012. Se diagram 
nedan för utvecklingen av internetmarknadsföring i Europa 
under 2010–2011.

I Storbritannien förväntas annonseringen online enligt 
eMarketer växa i snitt med cirka 10 procent under perioden 
2012–2016 till 134 miljarder SEK 2016.

Flera marknadsundersökningsföretag bedömer att inter-
netmarknadsföring kommer att visa fortsatt stark tillväxt.

Fördelarna med internetmarknadsföring är främst att in-
formation till låg kostnad distribueras till specifika målgrup-
per på en global marknad samt att internet som medium 
är interaktivt, vilket betyder att internetmarknadsföring kan 
erbjuda omedelbar respons till dess användare och an-
nonsörer. Vidare kombinerar internetmarknadsföring både 
kreativa och tekniska aspekter av internet, till exempel 
webbdesign, webbutveckling, kommunikation och sociala 
medier, vilka skapar en helhetslösning för effektiv annonse-
ring. Slutligen ger internetmarknadsföring tillgång till enkel 
och effektiv analys av statistik såsom besöks- och avsluts-
frekvenser.

Internetmarknadsföring bygger på placeringen av media 
längs med de olika stadierna som leder fram till konsumtion 
av produkter och tjänster, det vill säga från medvetenhet 
om en produkt eller tjänst till att konsumenten tar ett köp-
beslut. Det är viktigt att en heltäckande strategi används 
kring internetmarknadsföring där hänsyn tas till företagets 
affärsmodell, målgrupp och typ av webbplats. Därmed 
består internetmarknadsföring av olika sorters annonse-
ringsmöjligheter, som exempelvis banners i display- och 
bannernätverk eller sökmotoroptimering och sponsrade 
länkar (pay-per-click).

Bilden nedan illustrerar utbudet av olika tjänster inom 
internetmarknadsföring för att effektivt kunna nå inter-
netanvändare som besöker sökmotorer och olika typer 
av webbplatser med hjälp av annonsering. Webbplatser 
kan delas upp i tre kategorier: baserat på styrkan av deras 
varumärken; beroende på hur välkända webbplatserna 
är bland internetanvändare, och; hur besökare hittar dit. 
Följaktligen anpassar intermediärerna sina metoder för 
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internetmarknadsföring efter vad annonsören vill åstad-
komma och var besökarna befinner sig.

Marknadsdrivkrafter
Alltmer av företagens marknadsföringsbudgetar alloke-
ras idag till digitala kanaler. En globalt växande tillgång till 
internet och en högre bredbandspenetration, i kombination 
med framväxten av e-handel, utgör alla bidragande fakto-
rer till tillväxten av onlinemarknadsföring. Denna utveckling 
driver också behovet för företag att i högre utsträckning 
effektivisera och mäta resultaten av sina marknadsfö-
ringsinvesteringar online genom produkter som möjliggör 
exempelvis sökordsoptimering, uppföljning av kampanj-
resultat och möjligheten att presentera personanpassat 
webbinnehåll.

Webbhosting
I sin enklaste form innebär webbhosting att kunden får 
tillgång till serverutrymme och internetuppkoppling för att 
drifta sin webbplats samt att hostingleverantören åtar sig 
en viss ansvarsnivå för att infrastrukturen skall fungera pro-
blemfritt. De tjänster som driftsleverantörer tillhandahåller 
varierar dock mycket vad gäller utformning, expertisområ-
den och nivåer. Vanligtvis använder hostingleverantören ett 
skräddarsytt datacenter som tillhandahåller dessa tjänster. 
Leverantören tar oftast mer betalt för att garantera högre 
nivåer av tillgänglighet och tillförlitlighet för webbplatsen. 
Det finns även en skillnad mellan tjänstenivåerna, där man 
skiljer mellan delad webbhosting (där företags webbplatser 
delar server med andra) och dedikerad hosting (där före-
taget har tillgång till en egen server och därför kan specifi-
cera hårdvara, operativsystem m.m.). Vissa hostingleveran-
törer erbjuder därutöver tjänster som ligger utanför vanlig 

Marknadstrukturen inom internetmarknadsföring
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infrastruktursupport, till exempel domännamnsregistrering, 
internetsäkerhet, applikationer och databashantering.

Marknadsstorlek och tillväxt
Marknaden för webbhosting betecknas enligt Bolaget som 
relativt mogen och stabil.

• Share Hosting: CAGR 2009–2013 7–9%
• Dedikerade Servrar: CAGR 2009–2013 5%
• Idag finns det 316 toppdomäner (.se, .com, .nu m.m.). 

Dessa kommer att utökas till över 3 600 inom kort genom 
den avreglering som sker bland toppdomäner. Teoretiskt 
kan cirka 54 000 nya toppdomäner skapas. Detta gör att 
marknaden för nyregistreringar av domäner troligen kom-
mer att uppvisa en stark tillväxt.

Marknadsdrivkrafter
Marknaden för webbhosting har vuxit till följd av att många 
företag lägger ut ansvaret för underhåll av sina webbplat-
ser. Företagen är också mer benägna att köpa in hela lös-
ningar från återförsäljare, istället för att köpa programvara 
och hostingtjänster från olika aktörer. Utöver tillgänglighet 
på nära 100 procent har det blivit allt viktigare för han-
delsintensiva kunder att kontinuerligt testa sina webblös-
ningar (t.ex. en e-handelsplattform) för att säkerställa att 
exempelvis beställningar, köp och bokningar fungerar i 
sin helhet. Detta behov bidrar till den ökade trenden att 
förlägga ansvaret för drift och underhåll till tredje part. 
Många företag köper webbhostingtjänster för att undvika 
investeringar och med hjälp av outsourcing kan företagen 
minska investeringarna för servrar, nätverksutrustning och 
golvutrymme, och istället betala en månatlig driftskostnad. 
Sammantaget driver denna utveckling ett växande behov 

Marknad
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av en helhetslösning för ett företags online-närvaro – från 
publicering och hantering av innehåll till säkerställandet av 
drift och underhåll.

Etableringshindren för webbhotell har varit låg vilket har 
medfört att det idag finns ett stort antal aktörer på den 
svenska marknaden. Webbhotellmarknaden i Sverige är 
för närvarande under omstrukturering. De större aktö-
rerna väljer att växa genom förvärv av mindre webbhotell. 
Utvecklingen har gått mot en mer konsoliderad marknad, 
vilket förväntas fortgå och i framtiden bedöms således 
marknaden domineras av ett mindre antal stora aktörer.

Konkurrenter
I takt med den ökande efterfrågan på teknik och tjänster 
för internetmarknadsföring och webbhosting i Europa, ökar 
också konkurrensen på den europeiska marknaden.

Online Group verkar inom en industri som är konkur-
rensutsatt och kännetecknas av konsolidering allteftersom 
större företag har försökt förvärva marknadsandelar eller 
funktionalitet. Online Group konkurrerar idag med ett flertal 
företag på respektive lokal marknad, i Sverige och inter-
nationellt. Det är Bolagets bedömning att konkurrensen 
kommer att bestå eller eventuellt intensifieras.

Andel hushåll med internet på  
Online Groups marknader 2010
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Beskrivning av Online Group

Online Group i korthet
Online Group är en internationell leverantör av innovativa 
tjänster inom internetmarknadsföring och hosting/moln-
tjänster. 

Online Group har ett komplett utbud av tjänster omfat-
tande sökmotoroptimering, sökordsannonsering, sociala 
medier, webbutveckling, besökarkonvertering, mediepla-
nering och webbanalys, webbhosting, domäner, virtuella 
servrar, dedikerade servrar samt ett stort utbud av prenu-
merationsbaserade molntjänster.

Online Group-koncernen har idag omkring 170 anställda 
i Sverige, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland 
och USA. Ambitionen är att expandera på befintliga och 
nya marknader under flera varumärken mot olika segment 
och geografiska marknader.

Affärside
Online Group ska hjälpa små och medelstora företag och 
organisationer att agera och marknadsföra sig på internet 
på ett optimalt sätt med ökad lönsamhet, effektivitet och 
kännedom som följd.

Strategi
Bolaget har byggt sin affär kring en förmånlig prenumera-
tionsliknande affärsmodell som låter små och medelstora 
företag outsourca sina internetbehov.

Viktiga beståndsdelar i Online Groups affärsmodell är: 
• Tillhandahållande av helhetslösningar för små och medel-

stora företag. 
• Online Groups erbjudande består av en stor produktport-

följ som inkluderar domännamnsregistreringar, webb-
hosting, webbdesign, webbutveckling, internetmark-
nadsföring, sökordsannonsering, sökmotoroptimering, 
affiliatemarknadsföring, sociala medier, e-postmarknads-
föring, medieplanering, besökarkonvertering, webbanalys 
m.m. Bolagets övertygelse är att detta helhetserbjudande 
ger Bolagets kunder ett näst intill komplett erbjudande 
vad avser internetnärvaro. 

• Korsförsäljning av ytterligare tjänster till existerande 
kunder. 

• Att intäkten per kund skall öka. En mycket viktig kompo-
nent i detta är att öka korsförsäljningen till befintliga kun-
der. Genom förvärven av Servage, ExternIT och Space2u 
erhöll Online Group ytterligare flera hundratusen kunder. 

• Förvärv av nya kunder genom olika försäljnings- och 
marknadskanaler. 

• Online Group använder en diversifierad försäljnings- och 
marknadsföringsstrategi vilken inkluderar internetmark-
nadsföring såsom sökmotoroptimering och sökords-
annonsering, egen telemarketing, affiliateprogram, 
e-postmarknadsföring samt egen säljkår.

• Koordinering och samordning av verksamheten så att 
den drar nytta av fördelar och ”best practice” inom kon-
cernen. 

• Att Bolaget utvecklar innovativa och skalbara verktyg och 
tjänster för internetmarknadsföring där fokus är små och 
medelstora företag.

Online Group

Domain 
     Registration

DIY 

Websites in WP

Storage

Webmail

Paid Search 

SEM/SEO Basic

Email Marketing

Content Delivery

Brand Identity

Online Directory 
Advertising

Lead 
Generations

A liate
Vertical 
 speci c lead 
   generation

Custom Website

SEOCMS

SEO advanced

Campaign Support

Budget based SEM

Local Search

Media
 planning

Mobile 

Online
   Video

Social
 Network

     Feet on 
the street

Increasing value added services = growing ARPU

Lägre ARPU*

Mer “Gör det själv”

Fokus
Högre ARPU

Mer “Gör det för mig”

Tidigt

Stadium

SME** 
livscykeln

Sent

Stadium

Affärsmodell och produkterbjudande – Online Group

* ARPU -  Average Revenue Per User

** SME - Small and Medium Enterprise

Affärsmodell och produkterbjudande – Online Group
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Finansiella mål
Styrelsen i Online Group har fastställt följande finansiella 
mål över en konjunkturcykel:
• Online Groups mål är att uppnå en nettoomsättning 

om minst 250 MSEK vid utgången av 2014. Detta mål 
ska nås genom en kombination av organisk tillväxt och 
förvärv. Ökningen i organisk tillväxt skall uppnås genom 
ökad försäljning per kund genom mer- och korsförsälj-
ning på nya och befintliga kunder samt genom mark-
nadsföringsinsatser.

• Online Groups mål är att uppvisa en rörelsemarginal om 
minst 14 procent vid utgången av 2014. Den långsiktiga 
avkastningen på sysselsatt kapital över en konjunkturcy-
kel ska överstiga 8 procent per år.

• Den räntebärande nettoskuldsättningen i förhållande till 
rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) skall per 
utgången av 2013 inte överstiga 1,2 gånger EBITDA.

• Online Groups mål är en ökning av resultatet per aktie 
motsvarande minst 15 procent per år.

Organisation och personal
• Per 30 september 2013 uppgick antalet medarbetare i 

Online Group till 159, jämfört med 134 vid utgången av 
2012. Bolagets huvudkontor är beläget i Stockholm. Öv-
riga kontor finns i USA (Fort Lauderdale), Frankrike (Paris), 
Storbritannien (Manchester), Italien (Rom och Milano) och 
Sverige (Borås). 

Koncernstruktur
Oniva Online Group Europe AB (publ), org.nr 556264-3022, 
är moderbolag i en koncern som även omfattar de hel-
ägda dotterbolagen Just Search Limited (Storbritannien), 
Just Search Italia S.R.L. (Italien), Getupdated Sverige AB 
(Sverige), org.nr 556675-1219, Just Search Holding Limited 
(Storbritannien), Getupdated Personal AB (Sverige), org.nr 
556719-2280, Optiwords AB (Sverige), org.nr 556720-7592, 
Ryce Holding AB (Sverige), org.nr 556657-5022, Cross 
Communication Holding AB (Sverige), org.nr 556636-6839, 
Space2u Webhosting AB (Sverige), org.nr 556598-8705, 
Crystone Sverige AB (Sverige), org.nr 556898-4495, samt 
externit i sverige AB (Sverige), org.nr 556757-0592.

Vidare äger Oniva Online Group Europe AB (publ) cirka 
98,5 procent av aktierna i Servage AB (publ) (Sverige), org.
nr 556605-4713 och 25 procent av aktierna i intresse-

företaget Travelnet Limited (Storbritannien). Därtill har Oniva 
Online Group Europe AB (publ) förvärvat 48 procent av 
aktierna i Binero AB (Sverige), org.nr 556689-0397, till vilka 
tillträde sker den 13 december 2014. 

Dotterbolaget Just Search Holding Limited (Storbritan-
nien) äger samtliga aktier i S.A.R.L. Just Search (Frankrike) 
med filialen SARL Just Search, Frankrike Filial (Sverige). 
Dotterbolaget Cross Communication Holding AB (Sverige) 
äger samtliga aktier i Cross Communication Improve AB 
(Sverige), org.nr 556636-6919, och Getupdated Hosting 
Solutions AB (Sverige), org.nr 556623-1329. Dotterbo-
laget Crystone Sverige AB (Sverige) äger samtliga aktier 
i Domain Invest LLC (USA) och 60 procent av aktierna i 
Domain Tower (USA). Dotterbolaget Servage AB (publ) 
(Sverige) äger samtliga aktier i Le-vonline AB (Sverige), org.
nr 556575-2028 och Servage GmbH (Tyskland).

Med undantag för de vilande bolagen Just Search Hol-
ding Limited (Storbritannien), Ryce Holding AB (Sverige), 
Optiwords AB (Sverige), Getupdated Personal AB (Sverige), 
Cross Communication Holding AB (Sverige), Cross Com-
munication Improve AB (Sverige) samt Getupdated Hosting 
Solutions AB (Sverige), är samtliga ovannämnda bolag 
verksamhetsdrivande och aktiva inom de olika verksam-
hetsområdena Hosting, Invest & Innovative samt Online 
Marketing.

Land inom parantes ovan avser det land där respektive 
bolag bildats. 

Verksamhetsbeskrivning
Online Group är en internationell leverantör av innovativa 
tjänster inom internetmarknadsföring. Online Group har ett 
komplett utbud av tjänster omfattande sökmotoroptime-
ring, sökordsannonsering, sociala medier, webbutveckling, 
besökarkonvertering, medieplanering och webbanalys. 
Ambitionen är att expandera till nya marknader i Norden 
under varumärket Online Group och i övriga Europa under 
varumärket Just Search.

Online Groups verksamhet delas in i tre primära seg-
ment:
• Sverige (avser bolagen Getupdated Sverige och Crystone 

Sverige AB)
• Storbritannien
• Övriga länder (Frankrike, Irland, Italien och USA)

Beskrivning av Online Group
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Online Group

Sverige
Produkterbjudande
I region Sverige erbjuder Online Group sitt totala produkt- 
och tjänsteerbjudande.

Marknadsposition
Det är Bolagets bedömning att Online Group har en stark 
ställning på den svenska marknaden. Vidare är det Bola-
gets bedömning att Online Group är den ledande leve-
rantören inom sökmotoroptimering. Bolaget möter dock 
betydande konkurrens framförallt inom vissa kundsegment. 
Bolaget är vidare via dotterbolaget Crystone en ledande 
leverantör av webbhostingtjänster.

Marknadsutveckling
Marknaden har historiskt vuxit kraftigt och den alltmer 
sofistikerade kunden efterfrågar allt fler tilläggsprodukter. 
IRM förutspådde en tillväxt i den svenska sökmarknaden 
om 17 procent för 2012. Detta kan anses lågt i förhållande 
till andra mer mogna marknaders förväntade tillväxt såsom 
USA där eMarketer förutspådde en tillväxt på 27 procent 
för 2012.  Bolagets bedömning är att marknaden för webb-
hosting för närvarande växer kraftigt som ett resultat av 
slutkundernas tilltagande behov av att lägga ut ansvaret för 

drift och säkerställande av webbplatsens tillgänglighet och 
funktionalitet.  

Finansiell översikt
Nedan följer en sammanfattning av försäljningsutveckling-
en för region Sverige under helåren 2011 och 2012 samt 
perioderna januari–september 2012 och 2013. Goodwill-
avskrivningar ingår i resultatet med 33,8 MSEK för 2012.

Jan–sep 
2013

Jan–sep 
2012

Jan–dec 
2012

Jan–dec 
2011

Nettoomsättning (MSEK) 93,8 56,8 75 80,8

Rörelseresultat (MSEK) 20,0 6,2 –28,0 10,3

Medelantal anställda 100 69 76 57

FAKTA 

Länder: Sverige

Säljkontor: Stockholm, Borås

Strategiska  
prioriteringar:

Merförsäljning genom att bredda 
produktutbudet hos befintliga kunder 
Nykundsförsäljning

Beskrivning av Online Group
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Storbritannien
Produkterbjudande
I region Storbritannien erbjuder Online Group sitt totala 
produkt- och tjänsteerbjudande förutom affiliatortjänsten 
och mediaplanering.

Marknadsposition
Det är Bolagets bedömning att Online Group har en stark 
ställning i Storbritannien inom sökmotoroptimering genom 
dotterbolaget Just Search. Marknaden är mer konkurrens-
utsatt än den svenska marknaden. Online Groups kundbas 
i region Storbritannien är relativt obearbetad avseende 
affiliator- och webbhostingtjänster.

Marknadsutveckling
Internetannonseringen bedöms av eMarketer växa med 13 
procent eller 6,2 mdr GBP under 2013. Den genomsnittliga 
tillväxttakten fram till 2015 bedöms uppgå till cirka 10 pro-
cent. Produkten Sök bedöms växa med cirka 10 procent 
fram till 2015 enligt eMarketer.

Finansiell översikt
Nedan följer en sammanfattning av försäljningsutveck-
lingen för region Storbritannien under helåren 2011 och 
2012 samt perioderna januari–september 2012 och 2013. 
Goodwillavskrivningar ingår med 51,4 MSEK för 2012.

Jan–sep 
2013

Jan–sep 
2012

Jan–dec 
2012

Jan–dec 
2011

Nettoomsättning (MSEK) 16,1 26,2 33 37,6

Rörelseresultat (MSEK) 1,7 2,7 –62,4 –2,7

Medelantal anställda 32 53 41 49

Övriga länder
Produkterbjudande
I region Övriga länder erbjuder Online Group sitt totala 
produkt- och tjänsteerbjudande förutom affiliatortjänsten 
och mediaplanering.

Marknadsposition
Det är Bolagets bedömning att Online Group har en 
etablerad ställning på den franska, italienska och irländska 
marknaden. Verksamheten i dessa länder koncentreras 
kring Just Searchs tjänsteportfölj och varumärke och har 
lokalt anpassade marknadsföringssajter med brittiska Just 
Search som förlaga. Marknaden i USA är sofistikerad och 
ställer därmed generellt sett höga krav på onlinerelaterade 
produkter och tjänster.

Marknadsutveckling
Enligt eMarketer beräknas marknaden för internetmark-
nadsföring i Frankrike uppgå till 3,9 miljarder EUR 2015, en 
ökning med 44 procent från 2011.

eMarketer bedömer att motsvarande siffra för markna-
den i Italien uppgår till 2,64 miljarder USD 2015, vilket är en 
ökning med 74 procent från 2011 (1,52 mdr USD).

Finansiell översikt
Nedan följer en sammanfattning av försäljningsutvecklingen 
för region Övriga länder under helåren 2011 och 2012 samt 
perioderna januari–september 2012 och 2013. Goodwill-
avskrivningar ingår med 12,5 MSEK för 2012.

Jan–sep 
2013

Jan–sep 
2012

Jan–dec 
2012

Jan–dec 
2011

Nettoomsättning (MSEK) 49,2 28,9 40,1 41,9

Rörelseresultat (MSEK) 7,1 0,8 –10,8 3,6

Medelantal anställda 27 24 20 20

FAKTA 

Länder: Storbritannien,

Säljkontor: Manchester

Strategiska  
prioriteringar:

Merförsäljning genom att bredda 
produktutbudet hos befintliga kunder
Nykundsförsäljning

FAKTA 

Länder: Frankrike, Irland, Italien och USA

Säljkontor: Paris, Dublin, Rom, Milano och Fort 
Lauderdale

Strategiska  
prioriteringar:

Merförsäljning genom att bredda 
produktutbudet hos befintliga kunder
Nykundsförsäljning

Beskrivning av Online Group
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Online Groups erbjudande

Online Group erbjuder företag hjälp att marknadsföra sig 
och agera på internet. Många företag använder internet 
som en kanal för informationsspridning och för att stärka 
sitt varumärke, men utväxlingen på denna marknads-
föring är ofta begränsad. Nu börjar dock fler och fler 
företag nyttja internet som ett strategiskt verktyg 
för att aktivt stötta och driva sin verksamhet, öka 
sin försäljning samt säkerställa fördelar gentemot 
konkurrenter.

Figuren på sidan 25 illustrerar Online Groups 
produkterbjudande samt hur intäkten per kund 
förändras med kundens livscykel. Figuren här 
intill illustrerar totalerbjudandet som är en kom-
bination av tjänster för att finnas och vara visibel 
på internet.

Tidigt i kundens livscykel köper kunden enkla 
produkter till ett lågt pris utan större inblandning 
från Online Group. Produkter med låga intäkter kan 
t.ex. vara domännamn, webbhotell eller standardise-
rade hemsidor. Ju större kunden blir desto mer avance-
rade produkter efterfrågas tillsammans med högre grad 
av delaktighet från Online Group, vilket medför att intäkten 
per kund ökar. Online Group kommer under 2013 att sträva 
efter att öka förädlingsgraden av Bolagets kunder genom 
att öka intäkten per kund. Nedan beskrivs de produkter 
Online Group erbjuder.

Produkteterbjudande inom 
internetmarknadsföring
Sökmotoroptimering
Genom sökmotorsoptimering (även kallad Search Engine 
Optimization eller SEO) optimeras kundens webbplats för 

Undersökningar visar att flertalet användare 
lägger märke till de tre första organiska träffarna. 
Via "eye tracking" kartläggs var blicken faller vid 
en sökning (rött är mest frekvent).

Eye tracking
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att förbättra positioneringen i sökmotorers organiska träff-
listor. Detta gör att kännedomen om kunden ökar och att 
fler personer som har visat intresse för företagets tjänster 
och produkter besöker dess webbplats. Målsättningen 
med sökmotoroptimering är att:

• Öka kundens exponering på internet 
• Öka trafiken till kundens webbplats från målgrupper som 

har ett bevisat intresse för dennes produkt eller tjänst
• Uppnå ökad konverteringsgrad som ska möjliggöra ökad 

försäljning och förbättrat resultat
• Öka möjligheten att behålla befintliga kunder

Genom att nyttja sökmotoroptimering uppdateras webb-
platsen mot sökmotorer och kataloger, bland annat 
Google, Bing och Yahoo. I praktiken ökar därmed sanno-
likheten att besökarna väljer dessa webbplatser med målet 
om högre avslutsfrekvens och ökad omsättning.

Online Group använder sökmotoroptimering för att 
positionera kundens webbplats eller kampanjsida så att 
den exponeras som en av topplaceringarna bland de obe-
roende sökresultaten på sökmotorerna under de sökord 
som relaterar till företagets verksamhet. I bilden nedan har 
detta illustrerats i det röda området ”Organisk sök (SEO)”. 
Bolaget åstadkommer detta genom en unik kombination av 
ett innovativt systemverktyg och egen analys. För närva-
rande levererar Online Group exempelvis cirka 5 800 topp-
tio-träffar per dag via Google i Sverige, dvs sökningarna i 
Google hamnar på de tio översta träffarna i den organiska 
sökningen. Detta illustreras i nedanstående illustration av 
den organiska söklistan och sponsrade länkar vid en sök-
ning på Google.

Sökordsannonsering
Sökordsannonsering (även kallat sponsrade länkar, Pay-
Per-Click eller PPC) är annonser som visas ovanför och till 
höger om sökmotorernas organiska träfflista, se illustration 
i bilden nedan. Det är den mest riktade formen av sök-
marknadsföring då kunden endast betalar när en använ-
dare klickar på annonsen. Med sökordsannonsering:

• Ökar kunden sitt företags exponering på internet
• Betalar kunden bara för den trafik som genereras till 

webbplatsen
• Uppnås direkt exponering
• Blir resultaten direkt mätbara

Genom sponsring av sökord, länkar och annonstexter kan 
webbplatsen betala för att synas när någon söker på ett 
bestämt ord via någon av de större sökmotorerna. Därmed 

erhåller webbplatsen besökare som redan är intresserade 
av dess produkter eller tjänster, vilket skapar än högre 
avslutsfrekvens per klick.

Utöver detta kan annonser visas i exempelvis Googles sök-
nätverk med webbplatser som Froogle, Google-grupper, 
Gmail, AOL och Ask.com.

Affiliatemarknadsföring
Online Group bedömer att Bolaget har ett av Sveriges 
största affiliatenätverk mätt i både antal förläggare (affilia-
tes) och kunder. Affiliatemarknadsföring är en utvecklad 
form av banners som placeras ut i ett nätverk av strate-
giska samarbetspartners. Med affiliatemarknadsföring:

• Når kunden sin specifika målgrupp
• Betalar kunden endast för de resultat som uppnås

PublishersAnnonsörer Online Group
Teknologi, 
expertis,
administration
och fakturering

Affärsmodell – Affiliator

Genom att matcha annonsörer med rätt webbplatsägare 
når annonsören sin specifika målgrupp och därmed fler 
potentiella kunder. Både annonsören och webbplatsen 
där annonsen publiceras tjänar på samarbetet eftersom 
provision utgår till ägaren av webbplatsen där annonsen 
publicerats varje gång en besökare klickar eller beställer en 
produkt. Samtidigt ökar också besöks- eller köpfrekvensen 
på annonsörens webbplats.

Medieplanering
Med hjälp av medieplanering får kunden hjälp att placera 
sina digitala investeringar för att uppnå en så hög kund-
nytta som möjligt. Fördelarna med att anlita en expert inom 
medieplanering är exempelvis:
• Hjälp att välja ut rätt leverantörer och rätt produkter
• En kartläggning av kundens specifika behov
• En skräddarsydd medieplan över kundens investeringar

Medieplanerarna på Online Group hjälper kunderna att 
synas i digitala och tryckta sökmedier samt att planera 
kampanjer i sociala medier. För att klara uppdraget krävs 
att medieplanerarna är väl insatta i kundens verksamhet 

Online Groups erbjudande
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samt att de löpande utvärderar nya och befintliga digitala 
medier och deras genomslagskraft.

Internetstrategi och webbanalys
Många företag inser vikten av att ha en välförankrad mål-
driven internetstrategi som styr deras internetsatsningar. 
Enkelt uttryckt handlar det om hur man genererar affärs-
mässig vinning från de investeringar som görs på internet.

Online Groups strategigrupp arbetar för att uppnå 
kundernas viktigaste affärs- och kommunikationsmål via 
internet. Målet är att varje tjänst, kampanj, projekt eller 
produkt ska leverera maximalt resultat för kunden. Online 
Group levererar bland annat:
• Internetstrategi för att säkerställa kundernas mål, nyck-

eltal och långsiktig planering för webbutveckling och 
internetmarknadsföring

• Koncept och strategisk design, där Online Group möter 
de viktigaste utmaningarna med kreativ och kommunika-
tiv utveckling av de affärsdrivande kampanjerna och de 
webblösningar som verkligen genererar resultat

• Webbanalys och optimering, som säkerställer att Online 
Group alltid har rätt underlag för att vidareutveckla kun-
dernas kommunikation

Innehållsproduktion och webbcopy
Det finns ett klart samband mellan kvaliteten på textin-
nehåll på webbplatsen och dess lönsamhet. Att skriva för 
webben handlar om att göra avvägningar och anpassa 
innehållet dels till Google och övriga sökmotorer, dels till 

den mänskliga målgruppen. Med webbcopy får kunden 
bland annat hjälp med att:
• Tillgodose de olika sökmotorernas sätt att rangordna och 

indexera texter
• Skriva målgruppsanpassat
• Ta hänsyn till konverteringsperspektivet

Texterna måste anpassas för att hela tiden hjälpa besö-
karen att komma vidare i konverteringsprocessen, dvs att 
konvertera en besökare på en webbplats till en betalande 
kund. För att arbeta kvalitetsmedvetet och fokuserat med 
redaktionellt innehåll på en webbplats krävs att textinnehål-
let alltid är uppdaterat. Online Group hjälper kunderna med 
att uppdatera textinnehållet regelbundet, vilket värdesätts 
av både besökarna och sökmotorerna. Online Groups 
uppdrag omfattar både projekt av engångskaraktär, exem-
pelvis vid lansering av en ny webbplats, och mer löpande 
projekt där Online Groups webbredaktörer stöttar kundens 
webbskribenter.

Webbutveckling
En väl fungerande intuitiv webbplats, e-handelslösning, 
intranät eller community (samlingsplats på Internet) har 
följande:
• En enkel och lättnavigerad struktur
• Klara och tydliga budskap
• Grafisk formgivning som är både inbjudande och 

funktionell

Online Groups erbjudande

Online Group levererar varje dag cirka 5 800 
topp-tio-träffar till sina kunder i den organiska 
sökningen hos Google. Den organiska sök-
ningen illustreras av det gråa området i bilden 
till vänster.

Därutöver hjälper Online Group även kun-
derna med sponsrade sökningar, så kallad 
pay-per-clic (PPC), vilket illustreras i det gråa 
området. För varje klick som någon gör inom 
det området får Google en ersättning, till 
skillnad från den organiska sökningen som 
är gratis.

Domänen offert.se kommer på plats tre i 
den organiska sökningen och är en domän 
som innehas av Domian Invest. Online Group 
tjänar pengar på de leads som genereras från 
webbsidan offert.se.

Källa: www.google.se

Illustration av den organiska söklistan och sponsrade länkar vid sökning hos Google Sverige avseende sökordet ”offert”
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Online Group implementerar den tekniska plattformen 
som ska stödja konverteringsprocessen, vilket kan vara ett 
publiceringsverktyg för att hantera informationen på webb-
platsen, e-handelssystemet eller plattformen för sociala 
medier.

Online Group arbetar huvudsakligen med världens 
största och betydande publiceringssystem och Content 
Management System (CMS) Wordpress vilket erbjuder ett 
komplett utbud av funktioner. Allt från e-handelslösningar, 
communitys till egendesignade webbsidor. Online Group 
erbjuder också det egenutvecklade publiceringsverktyget 
SEOCMS för enkelt underhåll av webbplatsen.

Sociala medier på internet
Sociala medier avser de aktiviteter som kombinerar tekno-
logi, social interaktion och användargenererat innehåll. Idag 
använder många företag och organisationer sociala medier 
för att kommunicera med sina målgrupper. Fördelarna med 
sociala medier är bland annat:
• Ett snabbt och enkelt sätt att nå fram och skapa en 

dialog med sin målgrupp
• Kan med fördel användas för omvärldsbevakning och 

marknadsundersökning
• Kan användas för att snabbt och enkelt nå ut till en bred 

publik

Online Group har över tio års erfarenhet av sociala medier. 
Bolaget hjälper framförallt kunderna med utveckling av 
koncept och teknik för att engagera kundens målgrupper 
kring deras varumärken och produkter. Tillsammans med 
kunden skapar Online Group en stark närvaro i sociala me-
dier för att utveckla kundens verksamhet och uppnå viktiga 
affärs- och verksamhetsmål. Bolagets lösningar baseras 
på såväl kommersiella produkter som öppen källkod samt 
publika tjänster och verktyg som Facebook, Twitter, Flickr, 
YouTube etc.

En community är en samlingsplats på internet för likasin-
nade, det vill säga en plats man återkommer till för att ut-
byta erfarenheter och dela innehåll. I dag är världens mest 
framgångsrika webbplatser communities. Online Group har 
hjälpt allt från intresse- och medlemsorganisationer till stora 
börsnoterade företag att lyckas attrahera och engagera 
sina målgrupper. Efter försäljningen av Circuit är Online 
Groups erbjudande av communties i huvudsak koncentre-
rat mot små och medelstora företag samt i CMS-systemet 
Wordpress.

SEOCMS
Med ett lättanvänt publiceringsverktyg (Content Mana-
gement System, CMS) styr kunden själv hur denne vill 
presentera innehållet på sin webbplats. Det är företagets 
informatörer eller kommunikatörer som ska kunna upp-
datera innehållet, inte teknikerna som byggde systemet. 
Systemet måste också kunna hantera alla de funktioner 
och format som kunden vill använda, både idag och i 
framtiden. Ett lättanvänt publiceringsverktyg har många 
fördelar, bland annat:
• Möjlighet till inbyggd sökmotoroptimering
• Frihet att göra egen layout
• Möjlighet att styra vem som ser vad på webbsidan

Med SEOCMS, Online Groups egenutvecklade webb-
publiceringsverktyg, kan kunden snabbt och enkelt publi-
cera och underhålla sin webbplats.

Kunden slipper tänka på tekniken och kan istället fokuse-
ra på innehållet och upplevelsen för besökarna. SEOCMS 
ger kunden en professionell webbplats både vad gäller 
funktion och form. Online Groups formgivare anpassar 
webbplatsen utifrån företagets grafiska profil och målgrup-
per. SEOCMS är sökmotorvänligt, vilket ökar möjligheterna 
att hamna högt i sökmotorernas träfflistor. Därmed blir 
det enklare för kundens målgrupper att hitta till just deras 
webbplats.

Bilden nedan visar ett antal exempelkunder samt hur 
uppförsäljningsstrategin fungerar inom onlinemarknads-
föring.

Online Groups erbjudande
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Erbjudande – Invest & innovatie
Affärsområdet identifierar, registrerar, förvärvar och utveck-
lar domäner på internet med avsikt att senare sälja dem 
med vinst.

Bolaget letar bra domännamn med generiska ord som 
kan vara värdefulla för trafik. Som exempel kan nämnas att 
ord och fraser som poker, försäkring, resor, kreditkort är 
särskilt attraktiva.

Den spekulativa karaktären i domännamn kan kopplas till 
nyheter eller aktuella händelser. Emellertid är den effektiva 
period under vilken dessa kan användas ofta begränsad.

Domän värde

Fast Rörligt

Domän 
namn Webbsida

Tra�k

Intäkter

Värdet av en domän

Värdet i en domän ligger i dess domännamn, dess trafik, 
dess intäkter samt dess webbsida. I och med samman-
slagningen med Online Group har Crystone fått större 
resurser att utveckla detta affärsområde.

Affärsområdet har förvärvat domänen offert.se vilken 
utvecklats till en affiliatesida som driver trafik till andra 
sidor knutna till ordet offert. Förutom att Bolaget innehar 
ett värde i det generiska namnet offert så genererar sidan 
intäkter till Bolaget genom de sökförslag Bolaget genererar.

Produkterbjudande inom Hosting
Hosting
Affärsområdet Hosting tillhandahåller domännamnsregist-
rering, webbhotell och serverdrift för kunderna. Nya kunder 
rekryteras via Google, affiliates eller via befintliga kunder. 

Verksamheten drivs under varumärkena Crystone, 
Servage, Levonline, ExternIT och Space2u och Bolaget har 
idag en marknadsledande position i Sverige. Under affärs-
området har alla hostingtjänster samlats såsom webbhotell, 
dedikerade servrar, co-location, VPS, domännamnsregist-
rering och outsourcing av hela IT-avdelningar. Online Group 
har idag cirka 400 000 kunder. 

Affärsområde Domain Invest köper, utvecklar, förvaltar 
och säljer domäner.

Bilden nedan visar ett antal exempelkunder samt hur 
uppförsäljningsstrategin fungerar inom hosting/molntjäns-
ter.

Erbjudande – Hosting
I alla webbhotellspaket ingår en komplett tjänst för att pu-
blicera sin egen hemsida och att använda e-post. Affärs-
området erbjuder flera paket i olika prisklasser där kunden 
väljer mellan Linux eller Windows Server. Ett anpassat för 
företag, ett anpassat för privatpersoner och/eller småföre-
tagare och ett mindre paket utan telefonsupport. Paketen 
går att utöka med en rad olika tillvalstjänster. 

Dedikerad server innebär att kunden hyr ett komplett 
paket med server där Online Group sätter upp servern och 
kunden får full tillgång till densamma. Som tillval kan kun-
den välja mellan ett flertal tillvalstjänster såsom övervakning 
och backup.

Co-location innebär att kunden hyr en plats för sin egen 
server i Bolagets serverhall. Kunden kan välja mellan ett 
flertal tillvalstjänster som till exempel övervakning och 
backup. 

VPS innebär att kunden hyr en plats på en del av en 
server.

Online Groups erbjudande
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Online Groups historik

1985 Online Group registreras.

1998 Online Group noteras på dåvarande SBI-listan, nuvarande NGM Equity.

2002 Online Groups huvudägare Parkerhouse BV säljer cirka 25 procent av Bolaget till Åke Eriksson, Lennart Andersson och 
Vencom.

2006 Online Group förvärvar bolaget Eastpoint genom ett omvänt förvärv. Online Group ägs därmed till 90 procent av 
Eastpoints aktieägare och namnändras till Eastpoint.

2006 Förvärv av Addmind IT-Solutions.

2006 Avyttring av omvärldsbevakningsverksamheten, som var Online Groups ursprungliga verksamhet samt domänen 
Online Group.com.

2007 Förvärv av Affiliator, MIG, Neno, MediaAnalys (51 procent), Ryce/Media Operator Sweden, Optiwords, Cross 
Communication, eTrafficJams.com, Inc. SolarPlexus och Trive.

2007 Byte av handelsplats från NGM Equity till NASDAQ OMX First North.

2007 Bolaget byter namn från Eastpoint till Online Group.

2007 Online Group förvärvar det brittiska sökoptimeringsbolaget Just Search Limited.

2008 Online Group renodlar till att fokusera på internetmarknadsföring och sökoptimering. Affärsområdet Webbhosting 
avyttras genom försäljningen av webbhotellet Crystone AB.

2008 Online Group genomför en företrädesemission om cirka 68 MSEK före emissionskostnader.

2009 Online Groups konsultverksamhet BIS avyttras.

2009 Online Group genomför en företrädesemission om cirka 59 MSEK före emissionskostnader. En kvittningsemission om 
cirka 18 MSEK genomförs till säljarna av dotterbolaget Just Search Limited.

2009 Online Groups amerikanska kontor läggs ner.

2009 Bolaget får en ny styrelse bestående av huvudägarna Åke Eriksson och Paul Yates samt Paul Cheetham och Anders 
Waltner.

2009 Paul Yates tillträder som VD och koncernchef.

2010 Den franska verksamheten organiseras efter Just Searchs tjänsteutbud och varumärke.

2010 Online Group etablerar ett försäljningskontor på Irland.

2010 Samtliga aktier i MediaAnalys Trisodium avyttras.

2010 Online Group etablerar ett försäljningskontor i Italien.

2010/2011 Förvärv av 25 procent av aktierna i det brittiska videoinnehållsbolaget Wooshii Limited slutförs.

2011 Online Group genomför en företrädesemission om cirka 15,4 MSEK före emissionskostnader.

2011 Online Group avyttrar konsultverksamheten som bedrivs i dotterbolaget Circuit.

2011 Online Group genomför en företrädesemission om cirka 20,5 MSEK före emissionskostnader.

2012 Urban Johansson tillträder som ny VD och koncernchef.

2012 Förvärv av 25 procent av aktierna i det brittiska resesiten travelspec.com.

2012 Förvärv av samtliga aktier i hosting företaget Crystone samt Domain Invest LLC.

2013 Byter namn från Getupdated till Online Group.

2013 Förvärv av Servage AB (publ) i syfte att skapa den ledande leverantören av internetmarknadsföring, webbhotell och 
outsourcing av IT-tjänster i Sverige.

2013 Förvärv av webbhotellet Space2u.

2013 Online Group genomför nyemission mot kvittning av fordran om cirka 13 MSEK som ett led i förvärvet av Space2u.

2013 Jan Dahlqvist utses till ny styrelseordförande i Online Group.

2013 Förvärv av molntjänstföretaget ExternIT i Sverige AB.

2013 Online Group genomför två riktade nyemissioner om totalt cirka 58 MSEK till ett antal externa investerare.

2013 Förvärv av 48% av aktierna i webbhotellet och domännamnsföretaget Binero vilket gör Online Group till marknadsledare 
i norra Europa.



35

Finansiell utveckling i sammandrag

Nedanstående finansiell information i sammandrag avseende räkenskapsåren 2011–2012 är Bolagets 
reviderade koncernräkenskaper, vilka har upprättats i enlighet med IFRS och RFR1 för samtliga år. Delårs-
rapporten för januari–september 2013 har inte granskats av Bolagets revisor. Nedanstående sammandrag 
av Bolagets räkenskaper bör läsas tillsammans med Online Groups reviderade koncernräkenskaper med 
tillhörande noter för räkenskapsåren 2011–2012 samt delårsrapporten för januari–september 2013, vilka 
införlivats i Prospektet genom hänvisning.

Koncernrapport över totalresultat

  
MSEK

Kv 1–3  
2013

Kv 1–3  
2012

Jan–dec  
2012

Jan–dec  
2011

Nettoomsättning 159,1 111,9 148,1 161,5

Balanserade utvecklingsutgifter för egen räkning - - - 0,4

Övriga rörelseintäkter - 1,5 0,6 2,0

Summa rörelsens intäkter 159,1 113,4 148,8 163,9

Övriga externa kostnader –74,1 –58,4 –83,2 –84,6

Personalkostnader –51,6 –47,4 –64,3 –63,8

Av- och nedskrivningar –4,3 –3,3 –102,5 –4,1

Övriga rörelsekostnader –0,5 - - –1,8

Summa rörelsekostnader, netto –130,4 –109,0 –250,0 –154,3

Rörelseresultat 28,8 4,4 –101,2 9,6

Resultat från intressebolag - - –4,0 -

Finansiella intäkter - - - 0,4

Finansiella kostnader –6,8 –8,8 –11,6 –14,4

Resultat före skatt 21,9 –4,5 –116,8 –4,4

Skatt på periodens resultat – 2,3 2,9 –0,4

Periodens resultat 21,9 –2,2 –113,9 –4,8

Avvecklade verksamheter:     

Redovisat resultat från avvecklade verksamheter - –0,9 –0,9 –70,7

Periodens resultat 21,9 –3,1 –114,8 –75,5

     

Övrigt totalresultat     

Omräkningsdifferenser 0,0 2,0 –1,7 2,5

Totalresultat för perioden 21,9 –1,1 –116,6 –73,0
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Koncernbalansräkning i sammandrag

MSEK 2013-09-30 2012-09-30 2012-12-31 2011-12-31

TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar 246,9 210,1 177,9 209,5

Materiella anläggningstillgångar 17,7 2,3 9,2 3,2

Finansiella anläggningstillgångar 26,2 8,2 26,9 14,4

Summa anläggningstillgångar 290,8 220,7 213,9 227,1

Omsättningstillgångar     

Kundfordringar 33,6 30,4 43,1 29,4

Övriga fordringar 37,4 28 22,4 21,5

Likvida medel 7,6 0,6 7,7 2,4

Summa omsättningstillgångar 78,6 59,0 73,3 53,3

Tillgångar i avyttringsgrupp som innehas för avveckling  0,2 0,2 2,0

SUMMA TILLGÅNGAR 369,4 279,9 287,4 282,3

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

Summa eget kapital 142,2 141,9 77,8 92,1

Långfristiga skulder     

Långfristiga skulder till kreditinstitut 7,0 0 10,0 -

Övriga långfristiga skulder 38,4 1,3 21,3 1,1

Summa långfristiga skulder 45,4 1,3 31,3 1,1

Kortfristiga skulder     

Kortfristiga skulder till kreditinstitut 71,8 34,5 31,9 48,5

Övriga kortfristiga finansiella skulder 4,7 22,5 5,8 11,8

Leverantörsskulder 31,1 25,7 30,9 26,5

Övriga skulder 74,2 52,6 108,7 98,5

Summa kortfristiga skulder 181,8 135,4 177,3 185,2

Summa skulder 227,2 136,6 208,5 186,3

Skulder i avyttringsgrupp som innehas för avveckling  1,3 1,2 4,0

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 369,4 279,9 287,4 282,3

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag

MSEK
Kv 1-3  

2013
Kv 1-3  

2012
Jan-dec  

2012
Jan-dec  

2011

Resultat före skatt, kvarvarande verksamheter 23,8 –4,5 –116,8 –4,8

Resultat före skatt, avvecklade verksamheter - –0,9 –0,9 –68,2

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 4,3 3,3 106,5 66,9

Betald skatt -  - 0,3

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital

28,1 –2,0 –11,2 –5,8

Förändring av rörelsefordringar 5,3 –6,9 –11,8 8,8

Förändring av rörelseskulder –29,2 –4,7 –13,8 –8,5

Förändring av rörelsekapitalet –23,9 –11,6 –25,6 0,3

Kassaflöde från den löpande verksamheten 4,1 –13,7 –36,8 –5,4

Kassaflöde från investeringsverksamheten –5,5 –5,2 –6,5 6,2

Kassaflöde efter investeringsverksamheten –1,4 –18,9 –43,3 0,7

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1,2 17,1 48,7 –5,9

Periodens kassaflöde –0,2 –1,8 5,4 –5,2

Likvida medel vid periodens ingång 7,7 2,4 2,4 7,5

Kursdifferens i likvida medel - 0,1 –0,0 –0,0

Likvida medel vid periodens utgång 7,5 0,6 7,7 2,4

Finansiell utveckling i sammandrag
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Koncernens nyckeltal

Kv 1–3  
2013

Kv1–3  
2012

Jan–dec  
2012

Jan–dec  
2011

Nettoomsättning, MSEK 159 112 148 161

Omsättningstillväxt, % 42% –7% –8% –12%

Nettoomsättning per anställd, TSEK 1 001 766 1 131 1 233

EBITDA, MSEK 33 8 1 14

EBITDA, marginal 21% 7% 1% 9%

Rörelseresultat 29 4 –101 10

Rörelsemarginal 18% 4% neg. 6%

Periodens resultat, MSEK 22 –2 –114 –5

Periodens resultat per aktie, SEK 2,9 0,0 –0,9 –1,0

Periodens resultat per aktie efter utspädning, SEK 2,9 0,0 –0,9 –1,0

Genomsnittligt antal utestående aktier, tusental 7 695 126 154 126 154 79 430

Genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning, tusental 7 695 126 154 126 154 79 430

Registrerat antal aktier vid periodens utgång, tusental 7 695 126 154 560 125 90 110

Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 4 –14 –37 –5

Likvida medel, MSEK 20 1 8 2

Soliditet 38% 51% 27% 33%

Nettoskuld, MSEK 77 56 40 58

Genomsnittligt antal anställda 159 146 131 131

Antal anställda vid periodens slut 159 144 134 132

Nyckeltalsdefinitioner
Räntabilitet på genomsnittligt sysselsatt kapital
Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i 
procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.

Sysselsatt kapital
Balansomslutningen minskad med icke räntebärande 
skulder, inklusive uppskjuten skatteskuld.

Genomsnittligt sysselsatt kapital
Ingående plus utgående sysselsatt kapital dividerat med 
två.

Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital
Nettoresultat i procent av genomsnittligt eget kapital.

Genomsnittligt eget kapital
Ingående plus utgående eget kapital dividerat med två.

Räntetäckningsgrad
Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader 
dividerat med finansiella kostnader.

Rörelsemarginal
Rörelseresultatet efter av- och nedskrivningar i procent av 
nettoomsättning.

Nettomarginal
Årets resultat i procent av nettoomsättning.

Nettoskuld
Räntebärande skulder minskat med finansiella tillgångar 
inklusive likvida medel.

Nettoskuldsättningsgrad
Nettoskuld i förhållande till eget kapital.

Soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutningen.

Medeltal anställda
Antalet anställda i Koncernen omräknat till heltidstjänster.

Förädlingsvärde per medeltal anställd
Rörelseresultat före resultat från andelar i intresseföretag 
med tillägg för avskrivningar och personalkostnader i för-
hållande till medelantalet anställda.

Finansiell utveckling i sammandrag



38

Kommentarer till den  
finansiella utvecklingen

Introduktion
Nedan presenteras Online Groups finansiella utveckling 
i sammandrag för helåret 2012 jämfört med helåret 2011 
samt för perioderna januari till och med september 2013 
och 2012. Informationen för 2012 och 2011 är baserad på 
utvald finansiell data från Online Groups årsredovisning 
för räkenskapsåren 2012 och 2011, vilken är upprättad i 
enlighet med IFRS och reviderad av Bolagets revisorer. 
Informationen gällande de första nio månaderna 2013 är 
baserad på Online Groups delårsrapport för perioden 1 
januari – 30 september 2013, vilken är upprättad i enlighet 
med IFRS och vilken ej är granskad av Bolagets revisorer. 
Även informationen gällande de första nio månaderna 2012 
är baserade på Online Groups delårsrapport för perioden 
1 januari – 30 september 2012. Den utvalda finansiella 
informationen för de första nio månaderna 2012 är ej heller 
granskad av Bolagets revisorer. Sammanställningen nedan 
bör läsas tillsammans med årsredovisningarna för 2012 
och 2011 samt Online Groups delårsrapport för de första 
nio månaderna 2013, vilka är införlivade genom hänvisning 
i detta Prospekt.

1 januari – 30 september 2013 jämfört med  
1 januari – 30 september 2012 
Resultaträkning 
Nettoomsättningen ökade med 47,2 MSEK till 159,1 (111,9) 
eller 42,2% under de tre första kvartalen jämfört med 
motsvarande period under 2012. Ökningen av nettoom-
sättning kommer dels genom förvärven men även genom 
organisk tillväxt. Bolaget har under perioden påbörjat den 
korsförsäljning som i framtiden ytterligare kommer att för-
stärka intäkten. Intäkterna kommer till stor del av repetitiva 
intäkter och Bolaget har ett kundtapp på under 10 procent 
under perioden. Hosting-intäkterna under tredje kvartalet 
2013 utgör 50 procent av omsättningen medan 50 procent 
utgörs av onlinemarknadsföring. 

Koncernens kostnader är i huvudsak fördelade på övriga 
externa kostnader, personalkostnader, avskrivningar samt 
övriga rörelsekostnader. Övriga externa kostnader uppgick 
under perioden 1 januari – 30 september 2013 till 74,1 
MSEK jämfört med 58,4 MSEK under motsvarande period 
föregående år. Ökningen beror framför allt på ökade kost-
nader för sålda varor eftersom försäljningen ökat så kraf-
tigt. Ökningen i övriga kostnader är ändå lägre än ökningen 
av omsättningen vilket beror på ökade synergier inom vårt 
hosting-segment. 

Vid periodens utgång hade Online Group 159 (144) 
anställda. Personalkostnaderna ökade från 47,4 MSEK 
under delårsperioden 2012 till 51,6 MSEK under mot-
svarande period 2013. Ökningen av personalkostnader 

beror på de förvärv bolaget gjort under delårsperioden 
men Bolaget har även erhållit synergieffekter som gjort att 
personalkostnaderna inte har ökat i proportion till tillväx-
ten. I dotterbolaget Getupdated AB har personalstyrkan 
reducerats med 33 procent under första halvåret men ändå 
har försäljningen ökat. I det franska dotterbolaget har vi 
minskat personalstyrkan i säljteamet med mer än 50 pro-
cent men säljer ändå bättre än någonsin. Genom förvärven 
av hostingbolagen har totalt 39 personer tillkommit. Trots 
detta har Online Group endast 15 personer mer i personal-
styrkan än föregående delårsperiod januari till september 
2012. Inom hosting är synergierna många och minskningen 
av personalstyrkorna i de förvärvade bolagen har i flera 
fall påbörjats redan före sammanslagning har ägt rum och 
därefter fortsatt. 

Avskrivningarna uppgick under perioden till 4,3 MSEK 
jämfört med 3,3 MSEK under motsvarande period föregå-
ende år.

Rörelseresultatet ökade till 28,8 (4,4) MSEK för perio-
den, vilket innebar att rörelsemarginalen förbättrades från 
3,9% till 18,1%. Resultatförbättringen kommer dels av 
förvärven men även genom synergieffekter. Alla förvärvade 
hostingbolag har bra lönsamhet och kassaflöde. Typiskt 
för hosting är goda marginaler på alla befintliga kunder. 
Ökad försäljning till större kunder ger bättre marginaler på 
affärerna inom online marknadsföring bland annat via kors-
försäljning på befintliga hostingkunder. Minskade personal-
styrkan inom alla segment och bolag bidrar också till det 
förbättrade resultatet. 

Resultatet efter finansnetto uppgick till 21,9 (–4,5) MSEK. 
Finansnettot för den aktuella perioden 2013 uppgick 
till –6,8 MSEK jämfört med –8,8 MSEK under samma 
delårsperiod 2012. Online Group har höga räntekostnader 
på grund av upptagna krediter med höga räntor. Det finns 
även höga engångsavgifter från banken för lån relaterade 
till förvärven. 

Resultatet efter skatt för kvarvarande verksamheter 
uppgick till 21,9 MSEK jämfört med –3,1 MSEK för motsva-
rande period föregående år. Underskottsavdragen är inte 
aktiverade. 

Finansiell ställning
Bolagets tillgångar per 30 september 2013 utgjordes av 
immateriella anläggningstillgångar om 246,9 (210,1) MSEK, 
materiella anläggningstillgångar om 17,7 (2,3) MSEK, 
finansiella anläggningstillgångar om 26,2 (8,2) MSEK samt 
omsättningstillgångar om 78,6 (59,0). Den immateriella 
delen har ökat på grund av ökningen i goodwill som hänger 
ihop med gjorda förvärv. Värderingen av goodwill görs 
löpande under året och det är Bolagets bedömning att det 
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finns väldigt liten risk för att denna post kommer att ändras 
negativt för en lång period framåt. Detta är relaterat till att 
alla Koncernens bolag är lönsammare än tidigare. Hosting-
företag har större andel materiella anläggningstillgångar än 
onlinesegmentsbolag. Anläggningstillgångarna utgörs av 
servrar för att kunna leverera webbhostingtjänster. Dessa 
tillgångar har därför ökat i och med de under perioden ge-
nomförda förvärven. De materiella tillgångarna är i bra skick 
och utrustningen modern och nyligen anskaffad. Finansiella 
anläggningstillgångar om 8,2 (2,6) MSEK per 30 september 
2013 bestod av andra långfristiga fordringar samt andelar i 
intressebolaget Travelspec.com som ägs till 25 procent av 
Online Group, samt om skattefordran om 3,0 MSEK.

Bolagets omsättningstillgångar per 30 september 2013 
utgjordes av kundfordringar om 33,6 (30,4) MSEK, övriga 
fordringar om 37,4 (28) MSEK samt likvida medel om 7,6 
(0,6) MSEK. Minskningen av omsättningstillgångarna är i 
huvudsak relaterad till minskad kapitalbindning i kundford-
ringar på grund av fakturaförsäljning. Betalningsvillkoren 
mot kunderna är i genomsnitt cirka 30 dagar men inom 
hosting är det vanligt att betalningskort används för enklare 
och snabbare betalning. 

Per 30 september 2013 uppgick eget kapital till 142,2 
(141,9) MSEK, långfristiga skulder till 45,4 (1,3) MSEK och 
kortfristiga skulder till 181,8 (135,4) MSEK. Eget kapital 
minskade kraftigt i slutet av förra året beroende på stora 
nedskrivningar av goodwill för tidigare gjorda förvärv. Un-
der årets första nio månader har eget kapital ökat kraftigt 
igen på grund av bra resultatutveckling i Koncernens bolag 
och på grund av lönsamhet i förvärvade bolag. 

Långfristiga skulder per 30 september 2013 uppgick till 
45,4 (1,3) MSEK. Bolaget har delvis använt lån för att finan-
siera nyförvärven. En befintlig checkkredit på 10 MSEK är 
värderad som långfristig skuld. 10 MSEK består av sista 
köpeskillingen för förvärvet av Crystone. 16 MSEK är en 
kvarstående skuld till förra ägarna i Space2u.

Kortfristiga skulder uppgick till 181,8 (135,4) MSEK varav 
skulder till kreditinstitut om 71,8 (34,5) MSEK, övriga kort-
fristiga finansiella skulder om 22,5 (13,2) MSEK, leveran-
törsskulder om 31,1 (25,7) MSEK samt övriga skulder till 
74,2 (52,6) MSEK.

De räntebärande skulderna är totalt på 76,5 MSEK 
inkluderande de 10 MSEK som ligger som långfristig skuld. 
De räntebärande skulderna utgörs i huvudsak av lån från 
Swedbank, Danske Bank och Penser.

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4,1 
(–13,7) och påverkades främst av förändringar i rörelse-

kapitalet om –23,9 MSEK (–11,6), bland annat till följd av 
betalning av rörelseskulder. I Bolagets kassaflöde från 
den löpande verksamheten ingår Bolagets höga finan-
siella kostnader och bestod huvudsakligen av räntor och 
engångsavgifter på –6,8 MSEK för lån. Kassaflödet för 
perioden uppgick till –0,2 (–1,8) MSEK. Gjorda investeringar 
uppgår till –5,5 MSEK och hänger framförallt ihop med 
flytten till Kramfors och de investeringar som gjorts under 
tredje kvartalet 2013 i samband med detta.

Investeringar
Online Groups bruttoinvesteringar i immateriella anlägg-
ningstillgångar uppgick under delårsperioden till 5,0 (5,8) 
MSEK. Investeringarna under delårsperioden 2013 och 
2012 avser i huvudsak köpta länkar, programvaror och 
domännamn men även i viss mån balanserade utvecklings-
kostnader.

Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar 
uppgick till 0,2 (0,6) MSEK. Investeringarna i materiella 
anläggningstillgångar under föregående år utgörs av 
sedvanlig kontorsutrustning. Under 2013 har investeringar 
i finansiella anläggningstillgångar gjorts uppgående till 2,5 
MSEK. 

1 januari – 31 december 2012 jämfört med  
1 januari – 31 december 2011 
Resultaträkning
Koncernens nettoomsättning för år 2012 uppgick till 148 
(161) MSEK, en minskning om 13 MSEK. Minskningen i 
nettoomsättning beror främst på att Online Group har gått 
från fastprismodell till en resultatbaserad betalningslösning 
för sökmotoroptimering, vilket är negativt för omsättning, 
kassaflöde och resultat, men ger ett starkare kassaflöde 
och resultat i framtiden. 2011 innehöll även engångsef-
fekter om cirka 6 MSEK samt att det i Stockholm under 
2012 pågår en uppbyggnad av en ny försäljningsorganisa-
tion som har medfört att införsäljningsprocessen till nya 
kunder har minskat jämfört med samma period föregående 
år. Engångseffekterna består i ändrad bedömning om när 
leverans kan ske i Storbritannien varför 40 procent, mot 
tidigare 30 procent, av intäkterna redovisas initialt från och 
med tredje kvartalet 2011 och 60 procent under kontrakts-
perioden vilket gav en positiv engångseffekt om 2,5 MSEK. 
Vidare avyttrades en delverksamhet om 3,6 MSEK.

Koncernens kostnader är i huvudsak fördelade på övriga 
externa kostnader, personalkostnader, avskrivningar samt 
övriga rörelsekostnader. Övriga externa kostnader uppgick 
under perioden 1 januari – 31 december 2012 till 83,2 
MSEK jämfört med 84,6 MSEK under motsvarande period 

Kommentarer till den finansiella utvecklingen
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föregående år. Vid periodens utgång hade Online Group 
154 (132) anställda. Personalkostnaderna ökade från 63,8 
MSEK under 2011 till 64,3 MSEK under 2012. Ökningen 
beror huvudsakligen på ett ökat antal anställda. Avskriv-
ningarna uppgick under perioden till 102,5 MSEK jämfört 
med 4,1 MSEK under motsvarande period föregående 
år, huvudsakligen hänförligt till goodwillnedskrivningar. 
Goodwillnedskrivningarna är huvudsakligen kopplade till 
avvecklingen av Circuit. Rörelseresultatet uppgick till –101 
(10) MSEK och inkluderar nedskrivningar av tillgångar med 
98 MSEK. 

Den svenska kronans förstärkning i förhållande till 
framförallt det brittiska pundet påverkade omsättning och 
resultat negativt under perioden. 

Finansnettot i koncernen utgörs främst av räntekostna-
der på lån och rörelsekrediter. De höga räntekostnaderna 
är en effekt av att refinansieringen av finansieringen av de 
tidigare ofinansierade tilläggsköpeskillingarna från 2007 har 
finansierats med dyrare lån. 

Koncernen har outnyttjade underskottsavdrag om totalt 
cirka 209 (189) MSEK. Underskotten bedöms kunna 
utnyttjas de närmaste åren och därmed påverka kassaflö-
det positivt. Det skattemässiga värdena av underskotten 
uppgår till cirka 46 MSEK och koncernen redovisar ingen 
uppskjuten skatt hänförlig till underskottsavdragen med 
3 MSEK. 

Resultatet efter skatt i kvarvarande verksamheter upp-
gick till –115 (–5) MSEK. Resultat från avvecklade verksam-
heten Circuit uppgick till –1 (–71) MSEK. Resultat per aktie 
efter utspädning var –0,93 (–0,95) SEK. 

Finansiell ställning
De immateriella anläggningstillgångarna utgörs till största 
delen av goodwill och uppgick till 177,9 (209,5) MSEK. 
Minskningen beror i huvudsak på goodwillminskning relate-
rat till avyttringen av konsultverksamheten Circuit. Posten 
innehåller även positiva omräkningsdifferenser till följd av 
kronans försvagning mot det brittiska pundet. Bolagets 
materiella anläggningstillgångar utgörs helt av inventarier. 
Ökningen i materiella anläggningstillgångar under 2012 
jämfört med föregående år hänför sig främst till de ge-
nomförda förvärven under 2012. Finansiella anläggnings-
tillgångar om 26,9 (14,4) MSEK per 31 december 2012 
bestod av andelar i intressebolagen Servage, som ägdes 
till 30 procent, samt Wooshii Limited och Travelspec.com, 
som båda ägdes till 25 procent av Online Group samt om 
skattefordran om 13,0 MSEK.

Bolagets omsättningstillgångar per 31 december 2012 
utgjordes till största delen av kundfordringar om 43,1 (29,4) 

MSEK, övriga fordringar om 22,4 (21,5) MSEK samt likvida 
medel om 7,7 (2,4) MSEK. 

Koncernens eget kapital per 31 december 2012 uppgick 
till 77,8 (92,1) MSEK fördelat på aktiekapital om 111,5 (51,1) 
MSEK, övrigt tillskjutet kapital om 337,9 (342,3) MSEK och 
balanserat resultat, inklusive årets resultat, samt övriga 
reserver och minoritetsandelar i eget kapital om –371,6 
(–301,3) MSEK.

Långfristiga skulder per 31 december 2012 uppgick till 
31,3 (1,1) MSEK och utgjordes av uppskjuten skatt om 1,3 
(1,1) MSEK, långfristiga räntebärande skulder till kreditinsti-
tut om 10,0 (0,0) MSEK samt övriga långfristiga skulder om 
20,0 (0,0) MSEK. Ökningen av långfristiga skulder utgörs 
huvudsakligen av lån från nya kreditgivare under fjärde 
kvartalet 2012 för refinansiering av då befintliga lån hos 
Danske Bank.

Per 31 december 2012 bestod de kortfristiga skulderna 
av kortfristiga skulder till kreditinstitut om 31,9 (48,5) MSEK, 
övriga kortfristiga finansiella skulder om 5,8 (11,8) MSEK, 
leverantörsskulder om 30,9 (26,5) MSEK samt övriga skul-
der om 108,7 (98,5) MSEK. Den räntebärande nettoskul-
den uppgick per 31 december 2012 till 40 MSEK jämfört 
med 58 MSEK per 31 december 2011.

Räntebärande skulder uppgick till 47,7 (60,3) MSEK. 
Koncernens likvida medel uppgick per den 31 december 
2012 till 7,7 (2,4) MSEK, en ökning med 5,4 MSEK från 31 
december 2011.

Kassaflöde
Det totala kassaflödet under 2012 var positivt och uppgick 
till 5,4 (–5,2) MSEK. Kassaflödet från den löpande verk-
samheten om –36,8 (–5,4) MSEK under 2012 utgörs av 
nettoeffekten från negativt kassaflöde från rörelsen, inklu-
sive avvecklade verksamheter, om –11,2 (–5,6) MSEK och 
negativ förändring i rörelsekapitalet om –25,6 (–5,4) MSEK. 

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 
–6,5 (6,2) MSEK och avser huvudsakligen samt investe-
ringar i anläggningstillgångar. 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten avser i hu-
vudsak upptagna lån (34), gjorda amorteringar (–28) samt 
likvid från nyemission (33,7). 

Investeringar
Koncernens investeringar i immateriella och materiella 
anläggningstillgångar uppgick under 2012 till 6,5 MSEK 
(6,4). Därutöver investerade Online Group 2,6 MSEK för 
25 procent av aktierna i resesiten travelspec.com. Investe-
ringen var inte kassaflödespåverkande.

Kommentarer till den finansiella utvecklingen
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Händelser efter senaste  
rapportperiodens utgång
Riktad nyemission om cirka 20 MSEK
Online Group genomförde efter den extra bolagsstämman 
den 22 november, i enlighet med det styrelsebeslut som 
godkändes av stämman, en riktad nyemission av 571 429 
nya aktier, vilket tillförde Bolaget ca 20 miljoner kronor före 
avdrag för emissionskostnader.

Emissionen medförde att antal aktier i Online Group 
ökade med 571 429 aktier till totalt 9 346 418 aktier, och 
aktiekapitalet ökade med 857 143,50 kronor till totalt 
14 019 627 kronor.

Extra bolagstämma 22 november
En extra bolagsstämma den 22 november beslutade;
• att godkänna styrelsens beslut om kontant nyemission 

med företrädesrätt för aktieägarna. Aktiekapitalet skall 
ökas med högst 2 803 924,50 kronor genom utgivande 
av högst 1 869 283 nya aktier. Bolagets aktieägare skall 
ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna, varvid fem 
(5) befintliga aktier berättigar till teckning av en (1) ny ak-
tie. Teckningskursen är 35 kronor per ny aktie. Teckning 
av aktier, såväl med som utan stöd av teckningsrätter, 
ska äga rum under perioden från och med den 3 decem-
ber 2013 till och med den 17 december 2013.

• att godkänna styrelsens beslut om en riktad nyemis-
sion om högst 571 429 aktier varigenom aktiekapitalet 
kan ökas med högst 857 143,50 kronor. Emissionen 
skall ske till en teckningskurs om 35 kronor per ny aktie. 
Rätt att teckna de nya aktierna ska med avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt tillkomma den grupp fysiska 
och juridiska personer som till styrelsen på förhand har 
anmält intresse att teckna aktier i Bolaget. Ingen utav 
de teckningsberättigade är aktieägare i Bolaget sedan 
tidigare.

• att till ny styrelseledamot välja Lars Andersson. 

Avyttring av aktier i Servage Communication AB
Den 20 november 2013 ingick Online Group ett avtal om 
att avyttra samtliga aktier i Servage Communication AB. 
Köparen får tillträde till aktierna den 1 december 2013. 

Förvärv av 48 procent av aktierna i Binero
Oniva Online Group Europe AB förvärvade den 14 novem-
ber 48 procent av aktierna i webbhotellet och domän-
namnsföretaget Binero. I och med detta förvärv har Online 
Group nu mer än 50 procent av marknaden inom webbho-
tell och säkrar därmed positionen som marknadsledande i 
norra Europa.

Binero grundades 2002 och har genom åren fått ett fler-
tal utmärkelser för sina tjänster och är den största återför-
säljaren av .se-domäner i Sverige med över 250 000 sålda 
domäner. Bolaget har tiotusentals kunder som t.ex. SVT, 
Färjerederiet och Hemmakväll.

Riktad nyemission om cirka 38 MSEK
Online Group offentliggjorde den 31 oktober att Bolaget 
genomfört en riktad nyemission av 1,08 miljoner nya aktier, 
vilket tillförde Bolaget ca 38 miljoner kronor före avdrag för 
emissionskostnader.

Emissionen medförde att antal aktier i Online Group öka-
de med 1,08 miljoner aktier från 7 694 989 aktier till totalt 
8 774 989 aktier, och aktiekapitalet ökade med 1 620 000 
kronor från 11 542 483,50 kronor till totalt 13 162 483,50 
kronor.

Tendenser
Online Group bedömer att Bolagets verksamhet stabi-
liseras och utvecklas enligt plan. Verksamheten består 
i huvudsak av repetitiva intäkter inom både segmentet 
hosting och onlinemarknadsföring och Bolaget bedömer 
att kostnadsmassan framgent kommer att vara stabil då 
en stor andel av kostnaderna är relativt fasta och förutbe-
stämda.

Online Group känner inte till några andra tendenser, 
osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav, 
åtagande eller händelser som skulle komma att ha en vä-
sentlig inverkan på Bolagets affärsutsikter utöver vad som 
anges i avsnittet ”Riskfaktorer” i föreliggande Prospekt.

Bolaget känner heller inte till några offentliga, ekono-
miska, skattepolitiska, penningpolitiska eller andra politiska 
åtgärder som, direkt eller indirekt, väsentligt påverkat eller 
väsentligt skulle kunna påverka Bolagets verksamhet.

Inga väsentliga förändringar, frånsett förvärvet av 48 
procent av aktierna i Binero samt riktade nyemissioner 
om totalt cirka 58 MSEK, har inträffat avseende Bolagets 
finansiella ställning eller ställning på marknaden sedan den 
senast offentliggjorda delårsrapporten.

Framtidsutsikter
Bolaget kommer att fortsätta utvecklas i takt med mark-
naden, med sina kunder och deras efterfrågan. Online 
Group har en stark ställning i branschen med närvaro på 
ett flertal geografiska marknader. Dess erbjudande av 
marknadsledande Hosting och SEO-tjänster och produkter 
gör att Online Group kan fortsätta att leverera tjänster till ett 
brett spektrum av kunder på ett flertal marknader. Det är 
Bolagets bedömning att efterfrågan på de marknader där 
Online Group är verksamt är mycket god. 

Kommentarer till den finansiella utvecklingen
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Finansiell ställning och kapitalstruktur
Eget kapital i koncernen uppgick per 30 september 2013 
till 142,2 MSEK. Tabellen nedan illustrerar eget kapital och 
skuldsättning i Online Group-koncernen per 30 september 
2013. Med kortfristiga skulder avses skulder som förfal-
ler inom ett år. Säkerhet för kort- och långfristiga skulder 
utgörs av företagsinteckningar och pantsatta dotterbolags-
aktier. 

Online Groups nettoskuldsättning (räntebärande skulder 
minskat med likvida medel) uppgick per 30 september 
2013 till 76,5 MSEK, varav likvida tillgångar representerade 
7,6 MSEK. Därutöver uppgick de kortfristiga räntebärande 
skulderna till 76,5 MSEK (varav 71,8 MSEK utgjordes av 
kortfristiga skulder till kreditinstitut och 4,7 MSEK utgjordes 
av övriga kortfristiga finansiella skulder). Övriga kortfristiga 
skulder utgörs av leverantörsskulder om 31,1 MSEK samt 
övriga skulder om 74,2 MSEK. 

Bolaget har för närvarande inget ytterligare lånebehov. 
Bolaget strävar efter att reducera räntebärande skulder. I 
en situation där ytterligare kapital skulle behövas kommer 
styrelsen emellertid att överväga ett flertal möjligheter, där 
en är att se över möjligheterna till en kompletterande kre-
ditfacilitet (se vidare nedan under ”Rörelsekapital”). 

Bolagets soliditet uppgick per 30 september 2013 till 38 
procent baserat på ett eget kapital om 142,2 MSEK och en 
balansomslutning om 369,4 MSEK.

Eget kapital och skuldsättning, MSEK 2013-09-30

Kortfristiga skulder

Mot borgen 15,0

Mot säkerhet -

Blancokrediter 50,1

Summa kortristiga skulder 65,1

  

Långfristiga skulder  

Mot borgen -

Mot säkerhet 10,0

Blancokrediter 47,0

Summa långfristiga skulder 57,0

  

Eget Kapital  

Aktiekapital 11,5

Övrigt tillskjutet kapital 335,8

Reserver 33,5

Balanserat resultat –238,6

Minoritetsintresse -

Summa eget kapital 142,2

Nettoskuldsättning, MSEK 2013-09-30

A) Kassa och bank 7,6

B) Likvida medel -

C) Lätt realiserbara värdepapper -

D) Summa likvida medel (A)+(B)+(C) 7,6

  

E) Kortfristiga fordringar 33,6

  

F) Kortfristiga finansiella skuder 60,4

G) Kortfristig del av långfrista skulder -

H) Andra kortfrstiga skulder 52,2

I) Summa kortfristiga skulder (F)+(G)+(H) 112,6

  

J) Netto kortfristig skuldsättning (I)–(E)–(D) 71,4

  

K) Långfristiga finansiella skulder 10,0

L) Emitterade obligationer -

M) Andra långfristiga skulder 47,0

N) Långfristig skuldsättning (K)+(L)+(M) 57,0

  

O) Nettoskuldsättning (J)+(N) 128,4

Rörelsekapital
Styrelsen för Online Group gör bedömningen att det 
befintliga rörelsekapitalet är tillräckligt för Bolagets aktuella 
behov under den kommande tolvmånadersperioden.

Pågående, åtagna och planerade investeringar
Online Group har inga pågående betydande investeringar 
och har inte heller gjort några klara åtaganden avseende 
större framtida investeringar.

Skattesituation
Per 31 december 2012 beräknas Bolaget ha outnyttjade 
underskottsavdrag om totalt cirka 209 (189) MSEK. Un-
derskotten bedöms kunna utnyttjas de närmaste åren och 
därmed påverka kassaflödet positivt. Det skattemässiga 
värdena av underskotten uppgår till cirka 46 MSEK och 
koncernen redovisar ingen uppskjuten skatt hänförlig till 
underskottsavdragen med 3 MSEK.

Valutaexponeringar
Online Groups redovisning upprättas i svenska kronor 
och Bolaget har sin verksamhet i Sverige, Storbritannien, 
Frankrike, Irland, Italien och USA. Därmed erhåller Bolaget 
intäkter och det uppkommer rörelsekostnader i flera valu-
tor. Tillgångar, skulder, intäkter och kostnader i utländsk 
valuta ger upphov till valutaexponeringar. En försvagning 

Eget kapital, skulder och  
annan finansiell information
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av den svenska kronan mot andra valutor ökar tillgångar, 
skulder, intäkter och resultat, medan en förstärkning av 
den svenska kronan mot andra valutor minskar dessa 
poster. Genom Just Searchs verksamhet i Storbritannien 
är Bolaget utsatt för växelkursförändringar mellan SEK och 
GBP. Genom de franska, irländska och italienska verksam-
heterna är Bolaget också i viss utsträckning exponerad 
mot växelkursförändringar i EUR samt efter förvärvet av 
Crystone också mot förändringar i USD.

Placeringspolicy
Bolaget genomför kortfristiga placeringar i enlighet med 
Bolagets finanspolicy, enligt vilken likviditet definieras som 
de likvida medel som behövs för att klara Bolagets kom-
mersiella åtaganden. All annan likviditet definieras som 
överskottslikviditet.

Eget kapital, skulder och annan finansiell information
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Aktiekapital och ägarförhållanden

Allmän information om aktien
Online Groups aktier har utgivits i enlighet med svensk 
rätt och ägarnas rättigheter förknippade med aktierna kan 
endast ändras i enlighet med de förfaranden som anges 
i aktiebolagslagen. Samtliga aktier är till fullo betalda och 
denominerade i svenska kronor. 

Aktiekapital och aktier
Aktiekapitalet i Online Group uppgick per den 31 decem-
ber 2012 till 71 476 904,37 SEK, fördelat på 126 154 243 
aktier med ett kvotvärde om 0,5666 SEK per aktie. Bolag-
sordningens gränser avseende aktiekapitalet var då lägst 
20 000 000 SEK och högst 80 000 000 SEK och grän-
serna avseende antalet aktier var då lägst 40 000 000 och 
högst 160 000 000 aktier.

Den 15 januari 2013 registrerades beslut om minskning av 
aktiekapitalet med 46 246 055,77 SEK, utan indragning 
av aktier, för avsättning till fond att användas enligt beslut 
av bolagsstämman, fattat vid extra bolagsstämma den 
26 oktober 2012. Efter registrering av minskningsbeslutet 
uppgick aktiekapitalet till 25 230 848,60 SEK fördelat på 
126 154 243 aktier med ett kvotvärde om 0,20 SEK per 
aktie.

Under januari 2013 registrerades även beslut om nyemis-
sion av aktier mot betalning i form av apportegendom 
(samtliga aktier i Crystone Sverige AB) samt beslut om 
nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna 
och riktad nyemission av aktier (s.k. övertilldelnings option) 
fattade vid extra bolagsstämma den 26 oktober 2012. 
Till följd av apportemissionen ökade aktiekapitalet med 
30 277 018,40 SEK genom emission av 151 385 092 nya 
aktier och till följd av övriga två emissioner ökade aktiekapi-
talet med 56 517 093 SEK genom emission av 282 585 465 
nya aktier. Efter nyemissionerna uppgick aktiekapitalet till 
112 024 960 SEK fördelat på 560 124 800 aktier med ett 
kvotvärde om 0,20 SEK per aktie. I samband härmed re-
gistrerades en ny bolagsordning, antagen på extra bolags-
stämma den 26 oktober 2012, till följd varav gränserna för 
aktiekapitalet ökade till lägst 40 000 000 SEK och högst 
160 000 000 SEK och gränserna för antalet aktier ökade till 
lägst 200 000 000 och högst 800 000 000 aktier.

Vid extra bolagsstämma den 12 februari 2013 fattades 
beslut om en nyemission av högst 117 905 200 aktier 
mot betalning i form av apportegendom (aktier i Servage 
AB (publ)). Till följd av nyemissionen ökade aktiekapitalet 
med 21 723 275 SEK genom emission av 108 616 375 
nya aktier. Efter nyemissionen uppgick aktiekapitalet till 
133 748 235 SEK fördelat på 668 741 175 aktier med ett 
kvotvärde om 0,20 SEK per aktie. 

Vid extra bolagsstämma den 12 februari 2013 fattades 
även beslut om sammanläggning av aktier 1:100 (innebä-
randes att hundra gamla aktier skulle sammanläggas till 
en ny aktie efter det att ovan nämnda apportemission ge-
nomförts). För att möjliggöra sammanläggningen hade det 
vid extra bolagsstämma den 26 oktober 2012 fattats beslut 
om en riktad nyemission av aktier till följd varav aktiekapi-
talet ökade med 5 SEK genom emission av 25 nya aktier. 
Efter nyemissionen uppgick aktiekapitalet till 133 748 240 
SEK fördelat på 668 741 200 aktier med ett kvotvärde 
om 0,20 SEK per aktie. Efter sammanläggningen uppgick 
antalet aktier till 6 687 412 med ett kvotvärde om 20 SEK 
per aktie. Vid den extra bolagsstämman den 12 februari 
2013 fattades även beslut om ändring av bolagsordningen 
till följd varav gränserna för aktiekapitalet ökades till lägst 
80 000 000 SEK och högst 320 000 000 SEK och grän-
serna för antalet aktier minskades till lägst 4 000 000 och 
högst 16 000 000 aktier. 

Vid årsstämman den 31 maj 2013 fattades beslut om 
minskning av aktiekapitalet med 123 717 122 SEK, utan 
indragning av aktier, för avsättning till fond att användas 
enligt beslut av bolagsstämman. Efter registrering av 
minskningsbeslutet uppgick aktiekapitalet till 10 031 118 
SEK fördelat på 6 687 412 aktier med ett kvotvärde om 
1,50 SEK per aktie. Vid årsstämman fattades även beslut 
om ändring av bolagsordningen till följd varav gränserna 
för aktiekapitalet minskades till lägst 10 000 000 SEK och 
högst 40 000 000 SEK och gränserna för antalet aktier 
minskades till lägst 6 000 000 och högst 24 000 000 
aktier.

Vid styrelsesammanträde den 18 juni 2013 fattades, 
med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 31 maj 
2013, beslut om en riktad nyemission av aktier mot betal-
ning genom kvittning av en fordran om 13 000 020 SEK, 
varigenom aktiekapitalet ökade med 886 365 SEK genom 
emission av nya 590 910 aktier. Efter nyemissionen upp-
gick aktiekapitalet till 10 917 483 SEK fördelat på 7 278 322 
aktier med ett kvotvärde om 1,50 SEK per aktie.

Vid extra bolagsstämma den 27 juni 2013 fattades beslut 
om en riktad nyemission av aktier mot betalning genom 
kvittning av en fordran om 10 000 008 SEK, varigenom 
aktiekapitalet ökade med 625 000,50 SEK genom emis-
sion av 416 667 nya aktier. Efter nyemissionen uppgick 
aktiekapitalet till 11 542 483,50 SEK fördelat på 7 694 989 
aktier med ett kvotvärde om 1,50 SEK per aktie.

Vid styrelsesammanträde den 30 oktober 2013 fattades, 
med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 31 
maj 2013, beslut om en riktad nyemission av aktier mot 
kontant betalning om totalt 37 800 000 SEK, varigenom 
aktiekapitalet ökade med 1 620 000 SEK genom emission 
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av 1 080 000 nya aktier. Efter nyemissionen uppgick aktie-
kapitalet till 13 162 483,50 SEK fördelat på 8 774 989 aktier 
med ett kvotvärde om 1,50 SEK per aktie.

Vid styrelsesammanträde den 5 november 2013 fattades 
beslut om en riktad nyemission av aktier under förutsätt-
ning av bolagsstämmans efterföljande godkännande mot 
kontant betalning om totalt 20 000 015 SEK, varigenom 
aktiekapitalet, efter godkännande vid extra bolagsstämma 
den 22 november 2013, ökade med 857 143,50 SEK 
genom emission av 571 429 nya aktier. Efter nyemissio-
nen uppgick aktiekapitalet till 14 019 627 SEK fördelat på 
9 346 418 aktier med ett kvotvärde om 1,50 SEK per aktie.

Aktiekapitalet uppgår därmed för närvarande till 
14 019 627 SEK fördelat på 9 346 418 aktier med ett kvot-
värde om 1,50 SEK per aktie. Förestående företrädesemis-
sion kommer, vid fullteckning, medföra att aktiekapitalet i 
Online Group ökar med 2 803 924,50 SEK från 14 019 627 
SEK till 16 823 551,50 SEK och att antalet aktier ökar med 
1 869 283 från 9 346 418 till 11 215 701 aktier med ett 
kvotvärde om 1,50 SEK per aktie, vilket motsvarar en ök-
ning om cirka 16,67 procent. För befintliga aktieägare som 
inte deltar i företrädesemissionen uppkommer således en 
utspädningseffekt om cirka 16,67 procent.

Vissa rättigheter kopplade till aktierna
Enligt Bolagets bolagsordning ska kallelse till bolagsstäm-
ma ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar 
samt på Bolagets hemsida, www.onlinegroup.com. Att 
kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Rätt 
att delta i bolagsstämma har aktieägare som är införd i ak-
tieboken fem vardagar före bolagsstämman samt anmäler 
sitt deltagande till Bolaget senast den dag som anges i 
kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, an-
nan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller 
nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före 
stämman. Varje aktie berättigar till en röst och varje röstbe-
rättigad får vid bolagsstämma rösta för det fulla antalet av 
denne ägda och företrädda aktier. 

Beslutar Online Group att genom kontant- eller kvitt-
ningsemission ge ut nya aktier, teckningsoptioner eller 
konvertibler har aktieägarna företrädesrätt till teckning i 
förhållande till det antal aktier de förut äger. I enlighet med 
aktiebolagslagen kan beslut om sådana emissioner dock 
även fattas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman och 
utbetalning ombesörjs av Euroclear, eller för förvaltarre-
gistrerade innehav, av förvaltaren. Utdelning får endast ske 
med ett sådant belopp att det efter utdelningen finns full 
täckning för Bolagets bundna egna kapital och endast om 
utdelningen framstår som försvarlig med hänsyn till (i) de 

krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer 
på storleken av det egna kapitalet samt (ii) Bolagets och 
koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning 
i övrigt (den s.k. försiktighetsregeln). Som huvudregel får 
aktieägarna inte besluta om utdelning av ett större belopp 
än styrelsen föreslagit eller godkänt. 

Rätt till utdelning tillkommer den som på fastställd 
avstämningsdag är införd i aktieboken och antecknad i 
avstämningsregistret. Avstämningsdag för utdelning och 
den dag utdelning ska ske fastställs av bolagsstämman 
eller styrelsen efter bemyndigande från bolagsstämman. 
Utdelning utbetalas normalt som ett kontant belopp per 
aktie men kan också avse annat än kontant betalning. Om 
aktieägare ej kan nås för mottagande av utdelning kvarstår 
aktieägarens fordran på Bolaget och begränsas endast 
genom allmänna regler för preskription. Vid preskription 
tillfaller hela beloppet Online Group. Det föreligger inte 
några restriktioner eller särskilda förfaranden för utdelning 
till aktieägare bosatta utanför Sverige. De nya aktier som 
emitteras i samband med Erbjudandet medför samma rät-
tigheter som befintliga aktier i Online Group. 

Varje aktie äger lika rätt till Bolagets tillgångar, resultat 
och eventuellt överskott vid likvidation.

Utdelningspolicy
Under de tre senaste åren har Bolaget inte lämnat nå-
gon utdelning till dess aktieägare och styrelsen har för 
närvarande inte heller för avsikt att föreslå utdelning. I 
övervägandet om framtida utdelning kommer styrelsen 
att beakta flera faktorer och framförallt Bolagets resul-
tat, finansiella ställning, kapitalbehov och kassaflöden. 
Det finns inte några garantier för att det för ett visst år 
kommer att föreslås eller beslutas om någon utdelning 
överhuvudtaget.

Aktieägaravtal
Såvitt styrelsen känner till föreligger inga aktieägaravtal el-
ler andra överenskommelser och motsvarande avtal mellan 
några av Bolagets aktieägare som syftar till gemensamt 
inflytande över Bolaget eller som kan komma att leda till att 
kontrollen över Bolaget förändras.

Överlåtelsebegränsning m.m.
Det föreligger inga begränsningar i aktiens överlåtbarhet 
och aktierna är inte föremål för bestämmelser om inlösen 
eller konvertering. Såvitt styrelsen känner till föreligger inte 
heller överenskommelser om att inte avyttra aktier under 
viss tid (s.k. lock up-avtal). 

Bolagets aktier är ej föremål för erbjudande som lämnats 
till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Bo-

Aktiekapital och ägarförhållanden



46

lagets aktier har ej varit föremål för offentligt uppköpserbju-
dande under innevarande eller föregående räkenskapsår. 

Aktiebaserade incitamentsprogram
Det finns för närvarande ett aktiebaserat incitamentspro-
gram i form av 47 300 000 teckningsoptioner, emitterade 
enligt beslut vid extra bolagsstämma den 26 oktober 2012 
(med vissa formella justeringar av villkoren enligt beslut vid 
extra bolagsstämma den 12 februari 2013). Samtliga teck-
ningsoptioner emitterades vederlagsfritt till och tecknades 
av det helägda dotterbolaget Getupdated Personal AB för 
vidareöverlåtelse till dåvarande och framtida anställda och 
ledande befattningshavare inom koncernen. 

Vid anställdas och ledande befattningshavares förvärv av 
teckningsoptioner från dotterbolaget ska en premie erläg-
gas motsvarande marknadsvärdet vid tidpunkten för vida-
reöverlåtelsen beräknat av ett oberoende värderingsinstitut 
med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. 

Enligt villkoren berättigar teckningsoptionerna till teck-
ning av nya aktier i Online Group under perioden 1 juni 
2015 – 15 juni 2015. Enligt emissionsbeslutet ger varje 
teckningsoption rätt att teckna en ny aktie i Bolaget. För 
teckningsoptionerna gäller sedvanliga omräkningsvillkor 
och till följd av den sammaläggning som beslutades vid ex-
tra bolagsstämma den 12 februari 2013 (se ovan) berättigar 
teckningsoptionerna numera till teckning av totalt 473 000 
nya aktier i Bolaget. 

Teckningskursen per ny aktie ska enligt villkoren mot-
svara 200 procent av det volymvägda genomsnittet av 
de för varje handelsdag på First North under perioden 27 
september 2013 – 25 oktober 2012 noterade betalkurserna 
enligt First North kurslista för aktier i Bolaget. Tecknings-
kursen, som enligt omräkningsvillkoren ska räknas om till 
följd av ovan nämnd sammanläggning av aktier, har ännu ej 
formellt fastställts. 

Beträffande teckningsoptionerna leder även aktuell 
företrädesemission till en sedvanlig omräkning av såväl 
teckningskurs som antal aktier som teckningsoptionerna 
berättigar till teckning av. Omräkningsvillkoren avser att 
motverka den utspädning som företrädesemissionen med-
för avseende teckningsoptionsinnehavarens möjligheter till 
framtida aktieinnehav.

Bemyndigande
Vid årsstämman den 31 maj 2013 fattades beslut om 
bemyndigande av styrelsen att inom ramen för den vid 
var tid registrerade bolagsordningen, intill tiden för nästa 

årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om ny-
emission av aktier och/eller konvertibler. Genom bemyndi-
gandet äger styrelsen rätt att fatta beslut i sådan utsträck-
ning att Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett 
belopp motsvarande sammanlagt högst 25 procent av det 
registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för årsstämman 
2013. Emissioner ska kunna ske i syfte att genomföra eller 
finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller 
verksamheter, genom emission med eller utan avvikelse 
från aktieägarnas företrädesrätt (inklusive kvittnings- eller 
apportemission) eller eljest med villkor. Emission ska ske 
på marknadsmässiga villkor med avdrag för den rabatt 
som krävs för att uppnå intresse för teckning. 

Ägarförhållanden
Per den 30 september 2013 hade Oniva Online Group 
AB cirka 2 200 aktieägare. Totalt uppgick antal aktier vid 
tidpunkten till 7 694 989 aktier. 

Bolagets största aktieägare är 2013 Dream Ventures 
Sweden AB med cirka 20 procent av kapital och röster, 
varav 48 procent ägs av Åke Eriksson som därutöver, privat 
och genom bolag, äger 15 procent av kapital och röster i 
Bolaget. Bolagets tio största aktieägarnas innehav uppgick 
vid denna tidpunkt till totalt cirka 73 procent vilket förde-
las enligt tabellen nedan. Aktiebolagens minoritetsregler 
används för att skydda minoritetens intressen.

Bolaget har efter den 30 september 2013  genomfört två 
riktade emissioner om totalt 1 651 429 aktier, vilket medfört 
en utspädningseffekt för nedanstående om cirka 17,7 
procent.

Aktieägare per den 30 september 2013

Ägare Innehav (%)

2013 Dream Ventures Sweden AB1 20

Åke Eriksson via bolag 15

Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 10

Nordnet Bank AB (publ) 7

Urban Johansson 5

Durian AB, Magnus Böcker 4

Tibia Konsult AB 3

Bäverbäcken Förvaltning AB 3

Erik Penser Bankaktiebolag 3

Swedbank AB (publ) 3

Summa tio största ägarna 73

Övriga aktieägare 27

Totalt antal aktier i Online Group 100

1 Åke Eriksson äger 48 procent av 2013 Dream Ventures Sweden AB.

Aktiekapital och ägarförhållanden
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Aktiekapitalets utveckling
Aktiekapitalet och antalet aktier har sedan 2007 förändrats enligt följande:

År Händelse
Förändring  

antalet aktier
Totalt  

antal aktier

Förändring  
av aktie- 

kapital (SEK)
Totalt aktie- 

kapital (SEK) Kvotvärde (SEK)

2007 Apportemission 83 731 846 1 174 604 984 474 447 6 655 620 0,0057

2007 Apportemission 1 511 379 1 176 116 363 8 564 6 664 184 0,0057

2007 Kvittningsemission 70 000 000 1 246 116 363 396 638 7 060 822 0,0057

2007 Apportemission 46 875 030 1 292 991 393 265 606 7 326 428 0,0057

2007 Apportemission 28 153 800 1 321 145 193 159 527 7 485 955 0,0057

2007 Nyemission 15 883 488 1 337 028 681 90 000 7 575 955 0,0057

2007 Apportemission 4 984 000 1 342 012 681 28 240 7 604 195 0,0057

2007 Apportemission 5 604 900 1 347 617 581 31 759 7 635 954 0,0057

2007 Nyemission 300 119 874 1 647 737 455 1 700 558 9 336 512 0,0057

2007 Nyemission (korrigering) 49 1 647 737 504 9 336 512 0,0057

2007 Nyemission 35 383 296 1 683 120 800 200 491 9 537 003 0,0057

2007 Sammanläggning 1:100 –1 666 289 592 16 831 208 9 537 003 0,5666

2007 Kvittningsemission 169 082 17 000 290 95 806 9 632 809 0,5666

2007 Apportemission 3 474 17 003 764 1 969 9 634 778 0,5666

2007 Apportemission 1 090 307 18 094 071 617 796 10 252 574 0,5666

2007 Apportemission 340 236 18 434 307 192 787 10 445 361 0,5666

2007 Apportemission 588 242 19 022 549 333 313 10 778 674 0,5666

2007 Apportemission 13 048 19 035 597 7 394 10 786 068 0,5666

2007 Apportemission 1 132 759 20 168 356 641 851 11 427 919 0,5666

2008 Kvittningsemission 175 000 20 343 356 99 160 11 527 078 0,5666

2008 Kvittningsemission 6 781 118 27 124 474 3 842 359 15 369 437 0,5666

2008 Kvittningsemission 354 889 27 479 363 201 089 15 570 527 0,5666

2008 Kvittningsemission 146 713 27 626 076 83 131 15 653 658 0,5666

2008 Kvittningsemission 383 141 28 009 217 215 945 15 869 603 0,5666

2009 Kvittningsemission 28 009 217 56 018 434 15 869 603 31 739 206 0,5666

2009 Kvittningsemission 8 345 976 64 364 410 4 728 603 36 467 809 0,5666

2011 Nyemission 25 745 764 90 110 174 14 587 123 51 054 932 0,5666

2012 Nyemission 36 044 069 126 154 243 20 421 972 71 476 904 0,5666

2013 Minskning av aktiekapitalet 0 126 154 243 –46 246 056 25 230 848 0,20

2013 Apportemission1 151 385 092 277 539 335 30 277 018 55 507 867 0,20

2013 Nyemission2 227 077 632 504 616 967 45 415 526 100 923 393 0,20

2013 Nyemission3 55 507 833 560 124 800 11 101 567 112 024 960 0,20

2013 Apportemission4 108 616 375 668 741 175 21 723 275 133 748 235 0,20

2013 Nyemission5 25 668 741 200 5 133 748 240 0,20

2013 Sammanläggning 1:100 – 662 053 788 6 687 412 0,00 133 748 240 20,00

2013 Minskning av aktiekapitalet 0 6 687 412 –123 717 122 10 031 118 1,50

2013 Kvittningsemission6 590 910 7 278 322 886 365 10 917 483 1,50

2013 Kvittningsemission7 416 667 7 694 989 625 000,50 11 542 483,50 1,50

2013 Nyemission8 1 080 000 8 774 989 1 620 000 13 162 483,50 1,50

2013 Nyemission9 571 429 9 346 418 857 143,50 14 019 627 1,50

Kommande transaktioner

2013 Nyemission10 1 869 283 11 215 701 2 803 924,50 16 823 551,50 1,50

1 Apportemission. Apportegendomen utgjorde samtliga aktier i Crystone Sverige AB.
2 Företrädsemission (inkl. övertilldelningsoption) med teckningskurs 0,20 SEK.
3 Se föregående fotnot.
4 Apportemission. Apportegendomen utgjorde aktier i Servage AB (publ).
5 Riktad nyemission (utjämning av antalet aktier i anledning av sammanläggning) till Vattenormen AB med teckningskurs 0,20 SEK.
6 Riktad nyemission till Space2u Holding AB med teckningskurs 22 SEK.
7 Riktad nyemission till 2013 Dream Ventures Sweden AB med teckningskurs 24 SEK.
8 Riktad nyemission till ett begränsat antal externa investerare som i förväg anmält intresse att teckna aktier med teckningskurs 35 SEK.
9 Riktad nyemission till den grupp fysiska och juridiska personer som till styrelsen på förhand hade anmält intresse att teckna aktier i Bolaget med teckningskurs 35 SEK.
10 Företrädesemission med teckningskurs 35 SEK.

Aktiekapital och ägarförhållanden
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Handelsplats och kursutveckling 
Online Group-aktien är sedan den 11 juli 2007 listad 
på First North och har kortnamnet ONG samt ISIN-kod 
SE0005249570. Per den 13 november 2013 var aktiekur-
sen 37,2 SEK och börsvärdet uppgick till cirka 326 MSEK. 
Volymen från 1 januari 2013 fram till 13 november 2013 
uppgick i genomsnitt till 42 687 aktier per dag, motsva-
rande ett värde av i genomsnitt 1 321 795 SEK. Diagram-
met nedan visar kursutvecklingen för Online Group-aktien 
under perioden 2012-01-02 till 2013-11-13 jämfört med 
OMX Stockholm PI under samma period.

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av 
de olika börserna som ingår i Nasdaq OMX. Den har inte 
samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag 
på First North regleras av First Norths regler och inte av 
juridiska krav som ställs för handel på en reglerad mark-
nad. En placering i ett bolag som handlas på First North 
är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på 
en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till 
handel på First North har en Certified Adviser som över-
vakar att reglerna efterlevs. Bolagets Certified Adviser är 
Remium Nordic AB.

Likviditetsgaranti
Online Group har ingått avtal om likviditetsgaranti med 
Remium Nordic AB. Åtagandet innebär i huvudsak att 
likviditetsgaranten åtar sig att när så är möjligt ställa kurser 
i minst en post på både köp- och säljsidan, med verkan att 
skillnaden mellan köp- och säljkurs inte överstiger en viss 
nivå. Syftet med avtalet är att främja likviditeten i Bolagets 
aktie. 

Personer med insynsställning
Utöver de personer som ingår i Online Groups styrelse, 
dess ledande befattningshavare, Bolagets revisor samt 
ett antal anställda/uppdragstagare som har en befattning 

i Bolaget som normalt kan antas medföra tillgång till icke 
offentliggjord kurspåverkande information, finns inga per-
soner som är anmälningsskyldiga enligt lagen om anmäl-
ningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument.

Anslutning till Euroclear 
Online Group är ett avstämningsbolag. Aktierna är re-
gistrerade i elektronisk form på person och kontoförs av 
Euroclear, med adress Euroclear Sweden AB, Box 191, 
101 23 Stockholm, i enlighet med avstämningsförbehåll i 
bolagsordningen. Aktieägarna i Online Group erhåller inte 
några fysiska aktiebrev utan samtliga transaktioner med 
aktierna sker på elektronisk väg genom behöriga banker 
och andra värdepappersförvaltare.

Online Groups aktiekursutveckling  
jämfört med OMX Stockholm PI under  
perioden 2012-01-02 – 2013-11-13
Grafen nedan visar aktiekursens utveckling under perioden 
2012-01-02 – 2013-11-13. Oniva Online Groups aktiekurs är 
justerad efter sammanläggning 1:100 under 2013.
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Styrelse, ledande befattningshavare  
och revisorer

Styrelse och ledande befattningshavare
Online Groups styrelse består för närvarande av sex 
stycken ordinarie ledamöter, utan suppleanter, valda för 
tiden intill slutet av nästa årsstämma. 

Jan Dahlquist (styrelseordförande)
Född: 1963
Befattning: Styrelseordförande sedan 2013.
Andra uppdrag: Styrelseordförande i P-Alignment 2012 
AB och P-BE 2011 AB. Styrelseledamot i P-JP 2005 AB, 
Colligo Invest AB, Bergteamet Holding AB, Svenska Vård-
fastigheter AB, P-Jetpak 2012 AB, Jetpak Group Holding 
AB, Alignment Systems Holding AB, P-STG 2011 AB, P-
Skånska 2012 AB samt P-AD 2011 AB. Styrelsesuppleant 
i Dania Fastigheter AB, Alignment Systems AB, Mylte AB 
samt Jetpak Intressenter AB.
Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Styrelse-
ordförande i Alignment Systems AB. Styrelseledamot i 
Pysslingen Förskolor och Skolor AB, Pysslingen Holding 
AB, Frösunda Omsorg AB, Fiskarhedenvillan AB, Fiskar-
hedenvillan Produktions AB, Fiskarhedenvillan Group AB, 
Fiskarhedenvillan Group Holding AB, Insiderfonder AB, 
Felicitas Intressenter AB, Frösunda Mco AB, Frösunda 
Group AB, P-PY 2009 Holding AB, P-PY 2009 AB samt 
Sveaporten AB. Andra uppdrag i MECA, Tribon Solution, 
Aspen, Synerco, Anhydro samt Alliance+.
Övrig erfarenhet: MBA i strategi. Är sedan 2006 Partner 
på det prisbelönta riskkapitalbolaget Polaris som investerar 
i mindre och medelstora företag i Danmark och Sverige.
Oberoende i förhållande till Online Group och dess 
ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
Innehav i Online Group: 90 000 aktier.

Åke Eriksson (ledamot)
Född: 1947
Befattning: Styrelseledamot sedan 2009.
Andra uppdrag: Styrelseuppdrag i dotterbolag inom 
Online Group-koncernen. Styrelseordförande och VD i 
2013 Dream Ventures Sweden AB. Styrelseledamot och 
VD i Vattenormen AB. Styrelseledamot i Åke Eriksson Bil 
Aktiebolag.
Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Styrelsele-
damot i Trive AB och MediaAnalys Trisodium AB.
Övrig erfarenhet: Egen företagare. Har varit engagerad i 
Online Group sedan 2002, bland annat som styrelseordfö-
rande.

Oberoende i förhållande till Online Group och dess 
ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej
Innehav i Online Group: 1 610 076 aktier (privat och via 
bolag).

Manfred Aronsson (ledamot)
Född: 1964
Befattning: Styrelseledamot sedan 2013.
Andra uppdrag: Styrelseledamot i AIK Fotboll AB och 
ManAro Media AB.
Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Landschef 
på MTG Sverige för MTG tv, MTG radio samt Viasat AB. VD 
och styrelseledamot i TV3 AB och Televisionsaktiebolaget 
TV8. Styrelseledamot i ViaSat Pay Channels AB, Viasat 
Film AB, ViaSat Satellite Services AB, ViaSat AB, Medie-
mätning i Skandinavien MMS Aktiebolag, MTG Radio AB, 
MTG Frekvens AB, Kilohertz AB, MTG Radio Sales AB, 
MTG Broadcast Centre Stockholm AB samt Viasat Sales 
AB.
Övrig erfarenhet: Juristutbildning samt examen i företags-
ekonomi. Har lång och gedigen mediaerfarenhet med dels 
12 år i SBS-gruppen, dels 8 år inom MTG.
Oberoende i förhållande till Online Group och dess 
ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
Innehav i Online Group: 92 500 aktier.

Carl-Magnus Hallberg (ledamot)
Född: 1966
Befattning: Styrelseledamot sedan 2013.
Andra uppdrag: Styrelseordförande och VD i C M Hallberg 
Aktiebolag. Chief Technology Officer för TeliaSonera Mobile
Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Styrelsele-
damot i OMX Technology AB.
Övrig erfarenhet: Civilingenjör inom datateknik samt 
en Masters Degree i Business Administration. Arbetade 
senast på Stockholmsbörsen, NASDAQ OMX, som Senior 
Vice President Global IT Services för Stockholm och New 
York. Under 2013 kommer Carl-Magnus att tillträda som 
Chief Technology Officer för TeliaSonera Mobile.
Oberoende i förhållande till Online Group och dess 
ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
Innehav i Online Group: -
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Lars Andersson (ledamot)
Född: 1966
Befattning: Styrelseledamot sedan 2013.
Andra uppdrag: Styrelseledamot i Garpco Aktiebolag, Lars 
Andersson Holding AB samt LA Serviceutveckling AB. 
Styrelsesuppleant i DYVDC Holding AB.
Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Styrelsele-
damot och VD i Verisure Innovation AB. Styrelseordförande 
i Securitas Direct Sverige AB, Securitas Direct AB, Verisure 
Midholding AB, Verisure Holding AB, Dream Purchaser 
AB samt ESML SD Iberia Holding S A U. Styrelseledamot 
i Securitas Direct Aroundio AB, Verisure Logistics AB, SD 
North Management AB, Securitas Direct OY, Securitas 
Direct AS samt Dansikring Direct A/S. 
Övrig erfarenhet: Civilekonom. Arbetade senast på Securi-
tas Direct-gruppen som Chief Financial Officer.
Oberoende i förhållande till Online Group och dess 
ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
Innehav i Online Group: 19 300 aktier.

Urban Johansson (ledamot, verkställande direktör och  
koncernchef)
Född: 1962
Befattning: Styrelseledamot och verkställande direktör 
sedan 2012.
Andra uppdrag: Styrelseuppdrag i dotterbolag inom 
Online Group-koncernen Styrelseledamot i Transticket 
AB, Emergenta AB samt Mopedo AB. Styrelsesuppleant 
i Sport Camp Scandinavia AB, Sportscamp Holding AB 
samt Jobcamp AB.
Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: -
Övrig erfarenhet: Har under de senaste 25 åren haft 
ledande befattningar inom försäljning och marknadsföring 
i ett antal företag, bl.a. inom Fritidsresor, Eurovent Marke-
ting, Swedish Open, Ramundberget och Ogilvy.
Oberoende i förhållande till Online Group och dess 
ledande befattningshavare: Nej
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej
Innehav i Online Group: 402 840 aktier och 130 000 teck-
ningsoptioner.

Revisorer
Nuvarande revisor är det registrerade revisionsbolaget 
Grant Thornton Sweden AB (Box 7623, 103 94 Stockholm), 
med auktoriserade revisorn Anders Meyer, född 1962, som 
huvudansvarig revisor. Anders Meyer är medlem i FAR 
(branschorganisation för redovisningskonsulter, revisorer & 
rådgivare). 

Övriga upplysningar avseende styrelse, 
ledande befattningshavare och revisorer
Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare 
kan nås genom kontakt med Bolagets huvudkontor på 
adress Lindhagensgatan 126, 5 tr, 112 51 Stockholm.

Ingen av ovanstående styrelseledamöter eller ledande 
befattningshavare har något familjeband. Ingen styrelsele-
damot eller ledande befattningshavare har dömts i något 
bedrägerirelaterat mål under de senaste fem åren, varit 
involverad i någon konkurs, konkursförvaltning eller likvida-
tion under de senaste fem åren i egenskap av medlem 
av förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller annan 
ledande befattning. 

Ingen anklagelse och/eller sanktion har utfärdats av i lag 
eller förordning bemyndigade myndigheter (däribland god-
kända yrkessammanslutningar) mot någon styrelseledamot 
eller ledande befattningshavare under de senaste fem åren. 
Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har 
under de senaste fem åren förbjudits av domstol att ingå 
som medlem av ett bolags förvaltnings-, lednings- eller 
kontrollorgan eller från att ha ledande eller övergripande 
funktion hos ett bolag.

Med undantag för de motstående intressen som kan 
föreligga mellan Åke Eriksson och Bolaget, till följd av de 
låneavtal som han har ingått med Bolaget och de motstå-
ende intressen som kan föreligga mellan Urban Johansson 
och Bolaget, till följd av det låneavtal han har ingått med 
Bolaget och det borgensåtagande han har lämnat som 
säkerhet för Bolagets förpliktelser enligt låneavtal med 
Swedbank AB (publ) (se vidare under avsnittet ”Legala frå-
gor och övrig information”), har ingen styrelseledamot eller 
ledande befattningshavare några privata intressen som kan 
stå i strid med Bolagets intressen. Som framgår ovan har 
dock vissa styrelseledamöter och ledande befattningsha-
vare ekonomiska intressen i Online Group genom innehav 
av aktier och/eller teckningsoptioner.

Det har, såvitt styrelsen känner till, inte förekommit sär-
skilda överenskommelser med större aktieägare, kunder, 
leverantörer eller andra parter, enligt vilka styrelseledamö-
ter, ledande befattningshavare eller revisorn har valts in 
eller tillsatts.

Grant Thornton Sweden AB valdes till revisor vid års-
stämman 2013, vid vilken beslutades att ersätta Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers AB (Torsgatan 21, 113 97 
Stockholm), med auktoriserade revisorn Ulf Hartell Borgs-
trand, född 1960, som huvudansvarig revisor. Ulf Hartell 
Borgstrand är medlem i FAR. Öhrlings Pricewaterhouse-
Coopers AB var revisor under perioden som omfattas av 
den historiska finansiella informationen i Prospektet, fram 
till årsstämman 2013.

Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer
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Bolagsstyrning

Lagstiftning och bolagsordning
Online Group är ett publikt aktiebolag och regleras av 
svensk lagstiftning främst genom den svenska aktiebo-
lagslagen. Bolaget tillämpar därtill de regler och rekom-
mendationer som följer av listningen av Bolagets aktier på 
First North. Förutom lagstiftning samt regler och rekom-
mendationer är det bolagsordningen som ligger till grund 
för styrningen av Bolagets verksamhet. Bolagsordningen 
anger bland annat var styrelsen har sitt säte, verksamhets-
inriktning, gränser avseende aktiekapital och antal aktier 
och förutsättningar för att få delta vid bolagsstämma. Den 
senaste registrerade bolagsordningen beslutades vid års-
stämman den 31 maj 2013. Bolagsordningen framgår i sin 
helhet i föreliggande Prospekt, se vidare i avsnitt ”Bolag-
sordning”.

Svensk kod för bolagsstyrning
Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) ska tillämpas 
av bolag vars aktier är upptagna till handel på reglerad 
marknad. Koden behöver i dagsläget inte tillämpas av 
bolag vars aktier är listade på First North. Den är således 
inte bindande för Online Group, men utgör en viktig del av 
Bolagets riktlinjer för bolagsstyrning. Bolaget följer Kodens 
regler i väsentliga delar avseende styrelsearbetet. För det 
fall Koden blir bindande för Online Group kommer Bolaget 
att tillämpa den.

Bolagsstämman
Aktieägarnas inflytande i Bolaget utövas vid bolagsstäm-
man, som är Bolagets högsta beslutande organ. Vid bo-
lagsstämman beslutar aktieägarna i centrala frågor såsom 
ändring av bolagsordningen, fastställande av resultat- och 
balansräkningar, eventuell utdelning och andra disposi-
tioner av resultatet, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
och verkställande direktören, antal styrelseledamöter och 
eventuella styrelsesuppleanter samt antal revisorer och 
eventuella revisorssuppleanter, val av styrelseledamöter 
och eventuella styrelsesuppleanter samt av revisorer och 
eventuella revisorssuppleanter och fastställande av arvode 
till styrelse och revisor. 

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i 
Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls 
tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse 
sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet 
upplysa om att kallelse skett.

Aktieägare som är införda i aktieboken på avstämnings-
dagen och som anmäler sitt deltagande vid bolagsstäm-
man senast den dag som anges i kallelsen till stämman 
har rätt att närvara och rösta vid bolagsstämman, antingen 
personligen eller genom ombud med fullmakt. Biträde till 

aktieägare får följa med till bolagsstämman om aktieägare 
anmäler detta. Varje aktieägare som anmäler ett ärende 
med tillräcklig framförhållning har rätt att få ärendet be-
handlat vid bolagsstämman. 

Kallelser, protokoll och kommunikéer från bolags-
stämmor finns tillgängliga på Bolagets webbplats, 
www.onlinegroup.com.

Ändring av aktieägarnas rättigheter
Bolagsstämman har möjlighet att fatta beslut om änd-
ring av bolagsordningen, vilket kan medföra ändringar av 
aktieägarnas rättigheter. I aktiebolagslagen uppställs vissa 
majoritetskrav för att sådana beslut vid bolagsstämman 
ska äga giltighet. 

Om ett beslut om ändring av bolagsordningen medför 
att aktieägarnas rätt till bolagets vinst eller övriga tillgångar 
minskas genom att syftet för bolagets verksamhet helt eller 
delvis ska vara annat än att ge vinst till aktieägarna, att 
rätten att överlåta eller förvärva aktier i bolaget inskränks 
genom samtyckes-, förköps- eller hembudsförbehåll eller 
annars medför att rättsförhållandet mellan aktier rubbas, 
krävs att beslutet biträds av samtliga närvarande aktieä-
gare samt att dessa tillsammans företräder mer än nio 
tiondelar av samtliga aktier i bolaget.

Om ett beslut om ändring av bolagsordningen medför att 
det antal aktier för vilka aktieägarna får rösta vid bolags-
stämman begränsas, att nettovinsten efter avdrag för 
täckning av balanserad förlust till viss del ska avsättas till 
bunden fond eller att användningen av bolagets vinst eller 
dess behållna tillgångar vid dess upplösning begränsas på 
annat sätt än genom ändring av bolagets syfte till att helt 
eller delvis vara annat än att ge vinst till aktieägarna eller 
genom att nettovinsten efter avdrag för täckning av balan-
serad förlust till viss del ska avsättas till bunden fond, krävs 
att beslutet biträds av minst två tredjedelar av de avgivna 
rösterna och nio tiondelar av de aktier som är företrädda av 
stämman.

De ovan nämnda majoritetskraven gäller dock inte om ett 
beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av 
såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda 
på bolagsstämman, om ändringen endast medför att viss 
eller vissa aktiers rätt försämras och samtycke lämnas av 
samtliga vid bolagsstämman närvarande ägare av sådana 
aktier och dessa ägare tillsammans företräder minst nio 
tiondelar av alla aktier vars rätt försämras eller om änd-
ringen försämrar endast ett helt aktieslags rätt och ägare 
till hälften av alla aktier av detta slag och nio tiondelar av 
de vid bolagsstämman företrädda aktierna av detta slag 
samtycker till ändringen.
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Extra bolagsstämma den 3 januari 2013
Vid extra bolagsstämma den 3 januari 2013 beslutades att 
anta nuvarande firma ”Oniva Online Group Europe AB”. Vi-
dare beslutades att till nya styrelseledamöter välja Manfred 
Aronsson och Jan Dahlquist som ersättare för Magnus 
Hybbinette, som tidigare hade lämnat styrelsen. 

Extra bolagsstämma den 12 februari 2013
Vid extra bolagsstämma den 12 februari 2013 fattades 
beslut om en nyemission av högst 117 905 200 aktier till 
aktieägarna i Servage AB (publ) att betalas med apport-
egendom i form av aktier i Servage AB (publ). Av dessa 
tecknades totalt 108 616 375 aktier till följd varav aktiekapi-
talet ökade med totalt 21 723 275 SEK. Vidare beslutades 
att upphäva tidigare beslut om sammanläggning av aktier 
inklusive ändring av bolagsordning, fattat vid extra bolags-
stämma den 26 oktober 2012, samt att ändra villkoren för 
utestående teckningsoptioner som emitterats enligt beslut 
fattat vid denna tidigare bolagsstämma i syfte att anpassa 
villkoren till kvotvärdet på aktierna före det upphävda be-
slutet om sammanläggning. Därtill fattades ett nytt beslut 
om sammanläggning av aktier 1:100 (innebärandes att 
hundra gamla aktier sammaläggs till en ny aktie) och om 
ändring av bolagsordningen till följd varav gränserna för 
aktiekapitalet ökades till lägst 80 000 000 SEK och högst 
320 000 000 SEK och gränserna för antalet aktier mins-
kades till lägst 4 000 000 och högst 16 000 000 aktier (se 
även avsnitt ”Aktiekapital och ägarförhållanden”).

Årsstämma den 31 maj 2013
Vid årsstämman den 31 maj 2013 fattades beslut om att 
fastställa framlagd resultat- och balansräkning samt kon-
cernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 
2012, att disponera resultat i enlighet med styrelsens och 
verkställande direktörens förslag, samt att bevilja styrelse-
ledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret 2012. Vidare beslutades att arvode skulle 
utgå till styrelseledamöterna Manfred Aronsson och Jan 
Dahlquist om 100 000 SEK vardera samt att arvode skulle 
utgå till revisorn enligt godkänd räkning. Styrelseledamö-
terna Åke Eriksson, Manfred Aronsson, Jan Dahlquist och 
Urban Johansson omvaldes för tiden intill slutet av nästa 
årsstämma och till revisor nyvaldes det registrerade revi-
sionsbolaget Grant Thornton med Anders Meyer som hu-
vudansvarig revisor. Åke Eriksson omvaldes till styrelsens 
ordförande. Därtill fattades beslut om att anta principer 
för utseende av valberedning och riktlinjer för ersättning till 
ledande befattningshavare. Det beslutades även att ändra 
bolagsordningen till följd varav gränserna för aktiekapitalet 
minskades till lägst 10 000 000 SEK och högst 40 000 000 

SEK och gränserna avseende antalet aktier ökades till lägst 
6 000 000 och högst 24 000 000 aktier. Vidare fattades 
beslut om minskning av aktiekapitalet med 123 717 122 
SEK utan indragning av aktier för avsättning till fond att 
användas enligt beslut av bolagsstämman, samt om 
bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission 
av aktier och konvertibler (se även avsnitt ”Aktiekapital och 
ägarförhållanden”).

Extra bolagsstämma den 27 juni 2013
Vid extra bolagsstämma den 27 juni 2013 fattades beslut 
om en riktad nyemission av högst 416 667 aktier till Dream 
Ventures Sweden AB (till 48 procent ägt av styrelseledamot 
Åke Eriksson) att betalas genom kvittning av en fordran 
om 10 000 008 SEK som aktietecknaren hade på Bola-
get till följd av Bolagets förvärv av Space2u Webhosting 
AB. Samtliga aktier tecknades till följd varav aktiekapitalet 
ökades med 625 000,5 SEK. Teckningskursen, som hade 
avtalats mellan Bolaget och tecknaren, var 24 SEK per 
aktie (se även avsnitt ”Aktiekapital och ägarförhållanden”). 
Vid samma bolagsstämma beslutades även att nyvälja 
Carl-Magnus Hallberg till styrelseledamot för tiden intill 
slutet av nästa årsstämma och att arvode till den nyvalde 
styrelseledamoten skulle utgå med 100 000 SEK. 

Extra bolagsstämma den 22 november 2013
Vid extra bolagsstämma den 22 november 2013 fattades 
beslut om att godkänna styrelsens beslut om en riktad 
nyemission av högst 571 429 aktier till en grupp fysiska 
och juridiska personer som till styrelsen på förhand hade 
anmält intresse att teckna aktier i Bolaget mot kontant 
betalning. Samtliga aktier tecknades till följd varav aktieka-
pitalet ökades med 857 143,50 SEK. Teckningskursen var 
35 SEK per aktie. Vid samma bolagsstämma beslutades 
även att genomföra Erbjudandet. Stämman fattade således 
beslut om att godkänna styrelsens beslut om att öka aktie-
kapitalet med högst 2 803 924,50 SEK genom nyemission 
av högst 1 869 283 aktier med företrädesrätt för Bolagets 
aktieägare (se även avsnitt ”Aktiekapital och ägarförhållan-
den”). Bolagsstämman fattade vidare beslut om att nyvälja 
Lars Andersson till styrelseledamot för tiden intill slutet av 
nästa årsstämma.

Valberedning
Vid årsstämman 2013 fattades beslut om följande principer 
för utseende av valberedning. Valberedningen ska bestå av 
företrädare för de tre största aktieägarna, varav företräda-
ren för den största aktieägaren ska vara sammankallande. 
Valberedningen utser inom sig en ordförande. Namnen på 
valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder 
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ska offentliggöras senast sex månader före årsstämma och 
baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggö-
randet. Om ägare, som är representerad i valberedningen, 
efter offentliggörandet, inte längre tillhör de tre största 
aktieägarna ska dess representant ställa sin plats till 
förfogande och sådan aktieägare som vid denna tidpunkt 
tillhör de tre största aktieägarna ska istället erbjudas plats 
i Bolagets valberedning. Marginella förändringar behöver 
dock ej beaktas. Ägare som utsett representant i valbe-
redningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en 
ny representant. Valberedningen ska arbeta fram förslag 
i följande frågor för beslut vid årsstämman: 1. Ordförande 
vid stämman, 2. Styrelsearvoden, 3. Val av styrelseledamö-
ter och styrelseordförande, 4. Val av revisor samt arvoden 
till denna, 5. Eventuella förslag till förändringar i principer 
för utseende av valberedning. Arvode till valberedningen 
utgår inte. Bolaget ska dock svara för skäliga kostnader för 
utförande av valberedningens uppdrag.

Styrelsen
Enligt Online Groups bolagsordning ska styrelsen bestå 
av minst fyra och högst åtta ledamöter utan suppleanter. 
Ledamöter väljs årligen på årsstämma för tiden intill dess 
nästa årsstämma har hållits. Någon begränsning för hur 
länge en ledamot får sitta finns inte. Online Groups styrelse 
består för närvarande av ledamöterna Jan Dahlquist 
(styrelse ordförande), Manfred Aronsson, Åke Eriksson och 
Urban Johansson, valda till styrelsen vid årsstämman 2013, 
Carl-Magnus Hallberg (vald vid extra bolagsstämma den 
27 juni 2013), samt Lars Andersson (vald vid extra bolags-
stämma den 22 november 2013). Åke Eriksson valdes till 
styrelseordförande vid årsstämman 2013, men ersattes 
som ordförande av Jan Dahlquist den 10 juni 2013 i enlig-
het med styrelsens beslut. Information om styrelsemedlem-
marna återfinns under avsnitt ”Styrelse, ledande befatt-
ningshavare och revisorer”.

Enligt aktiebolagslagen har styrelsen det övergripande 
ansvaret för Bolagets organisation och förvaltningen av Bo-
lagets angelägenheter. Styrelsen ska fortlöpande bedöma 
Bolagets ekonomiska situation och se till att Bolagets 
organisation är utformad så att bokföringen, medelsför-
valtningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt 
kontrolleras på ett betryggande sätt. Ordföranden har ett 
särskilt ansvar att leda styrelsens arbete och se till att sty-
relsen fullgör sina lagstadgade uppgifter. Mer information 
om bolagets interna kontrollstruktur finns nedan (se avsnitt 
”Intern kontroll”). Styrelsebeslut gäller endast om mer än 
hälften av de valda styrelseledamöterna är ense och dessa 
utgör mer än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter.

I styrelsens uppgifter ingår vidare att övervaka verkstäl-
lande direktörens arbete och att ansvara för utveckling 
och uppföljning av Bolagets övergripande mål, strategier, 
förvärv och avyttringar av verksamheter, större investering-
ar, tillsättningar och ersättningar i ledningen samt löpande 
uppföljning av verksamheten under året.

Styrelsen meddelar skriftliga instruktioner för när och hur 
sådana uppgifter som behövs för styrelsens fortlöpande 
bedömning av Bolagets ekonomiska situation ska samlas 
in och rapporteras till styrelsen. 

Verkställande direktören deltar vid styrelsesammanträden.

Styrelsens arbetsordning
Styrelsens arbetsordning utvärderas, uppdateras och 
fastställs årligen. Om styrelsen inom sig inrättar utskott, 
ska det av styrelsens arbetsordning framgå vilka arbets-
uppgifter och vilken beslutanderätt styrelsen har delegerat 
till utskott, samt hur utskotten ska rapportera till styrelsen. 

Styrelsen håller sammanträden regelbundet efter ett i 
arbetsordningen fastställt program som inkluderar fasta 
beslutspunkter samt punkter vid behov. Under 2013 har 
styrelsen hållit 13 protokollförda sammanträden. Styrelsen 
behandlade vid de ordinarie sammanträdena de fasta 
punkter som förelåg vid respektive styrelsemöte i enlighet 
med styrelsens arbetsordning (såsom likviditet, affärsläge, 
budget, årsbokslut och delårsrapporter). 

Revisions- och ersättningsutskott
Bestämmelser om inrättande av revisionsutskott återfinns 
i aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning 
(”Koden”) och bestämmelser om inrättande av ersätt-
ningsutskott återfinns i Koden. Bestämmelserna i aktie-
bolagslagen omfattar i detta avseende endast bolag vars 
aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad och 
som konstaterats ovan (se avsnitt ”Svensk kod för bolags-
styrning”) är Koden inte obligatorisk för Online Group. 
Styrelsen har gjort bedömningen att det mot bakgrund av 
verksamhetens omfattning och Bolagets storlek i dagsläget 
inte är motiverat att inrätta särskilda kommittéer avseende 
revisions- och ersättningsfrågor utan dessa frågor be-
handlas inom styrelsen. Det åligger styrelsen att säker-
ställa insyn i och kontroll av Bolagets verksamhet genom 
rapporter och kontakter med Bolagets revisorer. Styrelsen 
föreslår riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 
för beslut av årsstämman.

Ersättning till styrelsen
Ersättning till styrelsen fastställs av bolagsstämman. Vid 
årsstämman den 31 maj 2013 beslutas att arvode skulle 
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utgå till styrelseledamöterna Manfred Aronsson och Jan 
Dahlquist om 100 000 SEK vardera och i samband med 
nyval av Carl-Magnus Hallberg vid extra bolagsstämma 
den 27 juni 2013 beslutades att arvode om 100 000 SEK 
skulle utgå även till honom. 

Verkställande direktören
Verkställande direktören ansvarar för den löpande förvalt-
ningen. Åtgärder som med hänsyn till omfattningen och 
arten av Bolagets verksamhet är av osedvanligt slag eller 
stor betydelse faller utanför den löpande förvaltningen 
och ska därför beredas och föredras styrelsen för beslut. 
Verkställande direktörens arbete och roll samt arbetesför-
delningen mellan styrelsen och verkställande direktören 
framgår av en av styrelsen fastställd skriftlig instruktion (s.k. 
”VD-instruktion”). Styrelsen utvärderar löpande verkstäl-
lande direktörens arbete.

Ersättning till ledande befattningshavare
Vid årsstämman 2013 fattades beslut om följande riktlinjer 
för ersättning till ledande befattningshavare. Med ledande 
befattningshavare avses de personer som tillsammans 
med verkställande direktören utgör koncernledningen. 
Ersättning till ledande befattningshavare ska bestå av fast 
lön, övriga förmåner samt pension. Förmåner och pension 
ska vara i enlighet med praxis på marknaden. Avgångsve-
derlag ska avse högst motsvarande tolv månaders ersätt-
ning. Den totala ersättningen för ledande befattningshavare 
ska vara marknadsmässig. Avvikelse från dessa riktlinjer 
kan komma att ske för det fall särskilda skäl föreligger. 

Ersättning kan även utgå i form av värdepappersrelate-
rade incitamentsprogram enligt beslut av bolagsstämma. 
Ersättningar, förmåner och andra villkor avseende den 
verkställande direktören beslutas av styrelsen. För öv-
riga ledande befattningshavare fastställs ersättningen av 
verkställande direktören efter det att styrelseordföranden 
konsulterats.

Online Groups enda ledande befattningshavare är i 
dagsläget Urban Johansson (verkställande direktör och 

styrelseledamot). Lön och övriga anställningsförmåner för 
verkställande direktören bedöms vara marknadsmässiga. 
Verkställande direktören erhåller en fast månadslön om 
100 000 SEK samt tjänstepension. Rörlig ersättning utgår 
inte. Vid uppsägning har den verkställande direktören rätt 
till sex månaders uppsägningslön men inget avgångsve-
derlag.

Utbetalda ersättningar och övriga förmåner 
under 2012
I nedanstående tabell anges de belopp som har betalats 
ut i ersättning till medlemmar av styrelsen och ledande 
befattningshavare (inklusive eventuella villkorade eller 
uppskjutna ersättningar och dylikt) samt eventuella natura-
förmåner som Bolaget eller dess dotterbolag beviljat dessa 
för tjänster som har utförts åt Online Group, oavsett i vilket 
egenskap tjänsterna har utförts och oavsett vem som har 
utfört tjänsten. 

Avtal om ersättningar efter avslutat uppdrag
Bolaget har inte slutet något avtal med medlem av Bola-
gets förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan som ger 
sådan medlem rätt till pension eller liknande förmåner 
efter avträdandet av tjänst. Som ovan angivits gäller vid 
uppsägning att den verkställande direktören har rätt till sex 
månaders uppsägningslön men inget avgångsvederlag. 
Det finns inga upplupna belopp för pensioner eller liknande 
förmåner.

Finansiell rapportering
Styrelsen har upprättat en arbetsordning med instruktioner 
avseende intern och extern ekonomisk rapportering. Samt-
liga delårsrapporter och pressmeddelanden publiceras på 
Online Groups webbplats i direkt anslutning till offentlig-
görandet.

Intern kontroll och revision
Enligt aktiebolagslagen har styrelsen det övergripande 
ansvaret för att Bolagets organisation är utformad så att 

Ersättning och övriga förmåner under 2012 (KSEK)

Beslutsdatum
Grundlön/ 

arvode
Övriga  

förmåner
Pensions- 

kostnad Totalt

Åke Eriksson, styrelseordförande - - - -

Övriga styrelseledamöter (2 stycken) 200 - - 200

Peter Eriksson, styrelseledamot och VD fr.o.m. juni 2011 t.o.m. 
mars 2012 (inkluderar lön t.o.m. september 2012) 659 - - 659

Urban Johansson (VD-lön) 1 025 - - 1 025

Totalt 2 002 - - 2 002
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bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets ekono-
miska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryg-
gande sätt. Online Groups interna kontrollstruktur har som 
utgångspunkt arbetsfördelningen mellan styrelsen och 
verkställande direktören. En regelbunden rapportering och 
granskning av ekonomiskt utfall sker i såväl de operativa 
enheternas ledningsorgan som i styrelsen.

Enligt Online Groups bolagsordning ska ett registrerat 
revisionsbolag eller en eller två revisorer med eller utan re-
visorssuppleanter utses av bolagsstämman. Revisorn och 
revisorssuppleanter, i förekommande fall, väljs årligen på 
årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. 
Revisorn granskar Online Groups årsredovisning, koncern-
redovisning och bokföring samt styrelsens och verkstäl-
lande direktörens förvaltning. 

Nuvarande revisor är det registrerade revisionsbolaget 
Grant Thornton Sweden AB (Box 7623, 103 94 Stock-
holm), med auktoriserade revisorn Anders Meyer som 
huvudansvarig revisor. Anders Meyer är medlem i FAR 
(branschorganisation för redovisningskonsulter, revisorer & 
rådgivare). Revisorns arvode fastställs av bolagsstämman. 
Vid årsstämman 2013 fastställdes att ersättning till revisorn 
ska utgå enligt godkänd räkning.  

Grant Thornton Sweden AB valdes till revisor vid års-
stämman 2013, vid vilken beslutades att ersätta Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade revisorn 
Ulf Hartell Borgstrand som huvudansvarig revisor. Under 
räkenskapsåret 2012 utgick ersättning till revisorn med 
1 238 000 SEK avseende koncernen, fördelat på 942 000 
SEK för revisionsverksamhet (varav 465 000 SEK avseende 
moderbolaget) och 296 000 SEK för övriga tjänster (varav 
35 000 SEK avseende moderbolaget).

Från 2006 tillämpas internationella redovisningsstan-
darder, International Financial Reporting Standards (IFRS) 
samt de tolkningsuttalanden som ges ut av International 
Financial Reporting Interpretations Committe (IFRIC).
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Legala frågor och övrig information

Allmänt
Bolaget är ett publikt aktiebolag bildat och registrerat enligt 
svensk rätt med firmanamn Onivia Online Group Europe 
AB och säte i Stockholms kommun. Bolagets associa-
tionsform regleras av, och dess aktier har utgivits enligt, 
aktiebolagslagen.

Bolaget bildades den 25 augusti 1985 och registrerades 
hos Bolagsverket den 5 september 1985. Nuvarande firma 
registrerades den 21 januari 2013. Bolagets organisations-
nummer är 556264-3022. Föremålet för Bolagets verksam-
het är att bedriva konsultverksamhet, marknadsföring och 
drifthållning av dataservrar samt därmed förenlig verksam-
het, vilket framgår av bolagsordningens § 3, se avsnittet 
”Bolagsordning” nedan.

Väsentliga avtal
Det följande är en sammanställning av avtal av större bety-
delse vilka Online Group eller dess dotterbolag har ingått 
eller förlängt under de senaste två åren samt av avtal som 
innehåller rättigheter eller skyldigheter som är av väsentlig 
betydelse för Koncernen per dagen för detta prospekt. 
Redogörelsen omfattar inte avtal som ingåtts som ett led i 
den löpande affärsverksamheten.

Förvärvsavtal och avyttringar
Förvärv av aktier i Wooshi Limited 
I januari 2011 förvärvade Online Group aktier i internetvi-
deobolaget Wooshi Limited. Genom förvärvet av aktierna 
blev Online Group ägare till 25 procent av aktierna i Wooshi 
Limited. Ersättning för förvärvet erläggs genom att bolag 
i Koncernen tillhandahåller Wooshi Limited tjänster till ett 
värde av 0,25 MGBP. Styrelsen i Online Group har beslu-
tat att inte nyttja en option om att förvärva ytterligare 26 
procent. Optionen löpte ut i januari 2013. 

Förvärv av Crystone Sverige AB
Den 26 oktober 2012 ingick Online Group ett avtal om 
att förvärva samtliga aktier i Crystone Sverige AB, ett 
webb- och hostingföretag. Köpeskillingen utgjordes av 
151 385 092 nyemitterade aktier i Online Group, till ett be-
räknat värde uppgående till totalt cirka 50 MSEK, samt två 
eventuella tilläggsköpeskillingar om maximalt 10 MSEK var-
dera.  Utbetalningen av tilläggsköpeskillingarna är beroende 
av Crystone Sverige AB:s kassaflöde och resultat. Den 
första tilläggsköpeskillingen erlades genom att säljaren kvit-
tade sin fordran på tilläggsköpeskillingen mot 416 667 aktier 
i Bolaget i en till säljaren riktad nyemission enligt beslut vid 
extra bolagsstämma den 27 juni 2013. En eventuell andra 
tilläggsköpeskilling ska erläggas genom kontant betal-

ning till säljaren senast den 30 juni 2014, förutsatt att lånet 
till Swedbank AB (publ) har återbetalats (se ”Låneavtal” 
nedan). För det fall nu nämnda låneavtal inte har återbeta-
lats per den 30 juni 2014, ska Online Group utfärda ett skul-
debrev till säljaren uppgående till ett belopp motsvarande 
den andra tilläggsköpeskillingen. Online Group ska i sådant 
fall betala ränta till säljaren om tio (10) procent på beloppet 
enligt skuldebrevet från och med den 30 juni 2014 till dess 
att det är till fullo återbetalt. Styrelsen i Online Group bedö-
mer att det är sannolikt att även den andra tilläggsköpeskil-
lingen kommer utgå. Till dess att det är fastställt huruvida 
den andra tilläggsköpeskillingen ska utbetalas har Online 
Group åtagit sig att iaktta vissa begränsningar avseende 
driften och att inte avyttra aktierna i Crystone Sverige AB 
eller dess rörelse. Innan förvärvet av Crystone Sverige AB 
överlät säljarna av Crystone Sverige AB samtliga tillgångar i 
CS Sales Sweden AB, samtliga aktier i Domain Invest LLC, 
innehavet av 60 procent av aktierna i Domain Tower samt 
cirka 18 procent av aktierna i Servage AB (publ) till Crystone 
Sverige AB. För ytterligare information, se avsnitt ”Närstå-
endetransaktioner".

Teckning av aktier i Travelnet Limited 
Under fjärde kvartalet 2012 tecknade Online Group aktier 
motsvarande 25 procent av det totala antalet utgivna 
aktierna i Travelnet Limited. Teckningspriset, uppgåendet 
till totalt 0,25 MGBP, erlades genom att Online Group den 
5 september 2012 ingick ett icke exklusivt leverantörsavtal 
med Travelnet Limited och Online Groups dotterbolag Just 
Search Limited, enligt vilket Just Search Limited åtar sig att 
tillhandahålla internetbaserad marknadsföring uppgående 
till ett belopp motsvarande teckningspriset. Online Group 
har därtill ingått ett optionsavtal genom vilket Online Group 
under vissa förutsättningar får rätt att förvärva upp till 51 
procent av aktierna i Travelnet Limited.

Förvärv av aktier i Servage AB (publ)
Den 27 december 2012 offentliggjorde Online Group en 
erbjudandehandling enligt vilken aktieägarna i Servage AB 
(publ), ett bolag som driver webbhotellverksamhet, erbjöds 
att överlåta aktier i Servage AB (publ) till Online Group. 
Servage AB (publ) har gett ut aktier av två serier, serie A, 
som på bolagsstämma berättigar till tio (10) röster, och 
Serie B, som på bolagsstämma berättigar till en (1) röst per 
aktie. Genom erbjudandehandlingen erbjöd Online Group 
varje aktieägare i Servage AB (publ) 35 nya aktier i Online 
Group för en (1) aktie av serie A eller serie B i Servage 
AB (publ) (se ”Aktiekapital och ägarförhållanden” ovan). 
Erbjudandet motsvarade ett värde om ca 9,45 kronor per 



57

aktie i Servage AB (publ), baserat på betalkursen för Online 
Groups aktie per den 21 december 2012. Online Group 
innehar idag cirka 98,5 procent av aktierna i Servage AB 
(publ). Enligt aktiebolagslagen har en aktieägare som inne-
har mer än nio tiondelar av aktierna i ett aktiebolag rätt att 
lösa in återstående aktier och den vars aktier kan lösas in 
har i sin tur rätt att få sina aktier inlösta (s.k. tvångsinlösen 
av minoritetsaktier). Något beslut om att inleda tvångsinlö-
senförfarande har inte fattats. För ytterligare information, se 
avsnitt ”Närståendetransaktioner".

Förvärv av aktier i Space2u Webhosting AB
Den 2 maj 2013 ingick Online Group ett avtal om att 
förvärva samtliga aktier i Space2u Webhosting AB, ett 
webbhotellsföretag. Köpeskillingen för aktierna uppgick till 
totalt 53 MSEK, varav 13 MSEK har erlagts genom att säl-
jaren kvittat sin säljrevers mot 590 910 nya aktier i Bolaget 
i en till säljaren riktad nyemission enligt beslut vid styrelse-
sammanträde den 18 juni 2013 och 24 MSEK ska erläggas 
genom kontant betalning. Vad gäller den sistnämnda delen 
av köpeskillingen kvarstår en skuld till säljaren uppgående 
till 16 MSEK i enlighet med ett utfärdat skuldebrev. Skulden 
amorteras med 1,333 MSEK per kalenderkvartal fram till 
och med den 30 maj 2016.

Förvärv av aktier i Extern IT i Sverige AB
Den 29 maj 2013 ingick Online Group ett avtal om att 
förvärva samtliga aktier i Extern IT i Sverige AB, ett bolag 
som bedriver molntjänstverksamhet. Köpeskillingen består 
av 12 500 000 aktier (125 000 aktier efter sammanläggning 
av aktier, se ”Aktiekapital och ägarförhållanden” ovan) i Bo-
laget till ett sammanlagt värde om 2 500 000 SEK. Vidare 
ska en eventuell tilläggsköpeskilling i form av 14 000 000 
aktier (140 000 aktier efter sammanläggning av aktier) i 
Bolaget. Utbetalningen av tilläggsköpeskillingen är villkorad 
av att en viss anställd ska fortsätta vara anställd i bolaget 
under en viss tid och att denne utför sitt arbete i enlighet 
med vad som rimligen kan förväntas, samt av resultat före 
avskrivningar för 2013. Någon nyemission för erläggande 
av köpeskillingen respektive eventuell tilläggsköpeskilling 
har ännu inte genomförts i Bolaget och det är för närva-
rande inte klart hur köpeskilling ska erläggas. 

Avyttring av aktier i Wooshi Limited
Den 30 augusti 2013 ingick Online Group ett avtal om 
att avyttra aktierna i Wooshi Limited (se ovan ”Förvärv 
av aktier i Wooshi Limited”). Köpeskilling erhölls i form av 
kontant betalning och uppgick till 70 000 GBP.

Avyttring av aktier i Just Search Ireland Limited
Den 30 september 2013 ingick Online Group ett avtal om 
att avyttra samtliga aktier i Just Search Ireland Limited utan 
vederlag. 

Förvärv av aktier i Binero AB
Den 14 oktober 2013 ingick Online Group ett avtal om att 
förvärva 48 procent av aktierna i Binero AB, ett webbho-
tells- och domännamnsföretag. Av köpeskillingen, totalt 
uppgående till 26 MSEK, har 2,5 MSEK erlagts kontant på 
avtalsdagen. Ytterligare 22,5 MSEK ska erläggas senast på 
tillträdesdagen, varvid Bolaget blir ägare till aktierna. Ytterli-
gare 1 MSEK av köpeskillingen ska erläggas i april 2014.   

Avyttring av aktier i Servage Communication AB
Den 20 november 2013 ingick Bolagets dotterbolag 
Servage AB (publ) ett avtal om att avyttra samtliga aktier 
i Servage Communication AB. Köparen får tillträde till 
aktierna den 1 december 2013. Köpeskilling om 2,5 MSEK 
ska erläggas kontant vid tillträdet. Därtill utgår en tilläggs-
köpeskilling om högst 0,5 MSEK villkorad av att Servage 
AB (publ) uppfyller vissa förpliktelser senast den 2 juni 2014 
och av att Servage Communication AB:s resultat för 2013 
uppgår till ett visst belopp. Servage AB (publ) har lämnat 
vissa garantier i samband med avyttringen vilka gäller i tre 
år från tillträdesdagen. 

Kund- och leverantörsavtal 
Med undantag för de avtal som framgår nedan, bedö-
mer styrelsen för Online Group att Bolaget inte har några 
enskilda avtal med kund eller leverantör som är av väsentlig 
betydelse för Koncernens verksamhet eller lönsamhet i 
ett längre perspektiv. Styrelsen har inte kännedom om att 
något avtal av större betydelse för Bolagets verksamhet 
skulle vara föremål för uppsägning eller omförhandling.

Avtal avseende datahallar
Online Group ingick i augusti 2006 ett avtal med Global 
Crossing Europe Limited som driftar en datahall i Lilje-
holmen som nyttjas av Koncernen, samt tillhandahåller 
därmed förknippade tjänster, såsom dataöverföringstjäns-
ter, programvaruservice och installation. Avtalet förlängs 
automatiskt i perioder om tolv månader om det inte sägs 
upp av någon part. Innevarande tolvmånadersperiod löper 
till augusti 2014. Därtill tillhandhålls co-location services 
under ett tilläggsavtal ingånget i augusti 2011, innebäran-
des att Online Group hyr utrymme i datahallen där egen 
utrustning placeras och driftas. Co-location-avtalet löper 
tillsvidare med en uppsägningstid om 60 dagar. 
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Bolaget ingick i mars 2013 ett avtal med Availo Networks 
AB om co-location av Bolagets servrar i Availo Networks 
AB:s datahall i Hammarby. Availo Networks AB tillhanda-
håller bl.a. den fysiska miljön, internetanslutning och hyr ut 
svartfiber till datahallen i Liljeholmen. Därtill tillhandahåller 
Availo Networks AB service till nivåer som följer av avtalet. 
Avtalet löper i tolv månader och löper därefter tillsvidare 
med en uppsägningstid om tre månader.

Bolagets dotterbolag Le-vonline AB ingick i januari 2012 
ett avtal om co-location, drift och supporttjänster med 
Internet Border Technologies AB avseende Le-vonline AB:s 
datahall. Internet Border Technologies AB tillhandahål-
ler därtill dedikerad bandbredd. Avtalet löper i tre år och 
förlängs därefter i tolvmånadersperioder om det inte sägs 
upp av någon av parterna. 

Avtal avseende Atomia Cloud Hosting Platform
Bolaget ingick i juli 2013 ett avtal med Atomia AB varige-
nom Bolaget tillhandahålls en kontrollpanel för hosting. 
Samtliga hostingföretag i koncernen konsolideras genom 
avtalet till ett system, vilket installeras, konfigureras och 
testas av Atomia. Därtill tillhandahåller Atomia support, 
uppdateringar och nya versioner, samt underhåller syste-
met. Avtalet löper i tolv månader och förlängs sedan tre 
månader i taget vid utebliven uppsägning. 

Hyresavtal
Bolaget hyr bland annat lokaler på Lindhagensgatan 126 
i Stockholm där Bolagets huvudkontor är beläget. Hyres-
avtalet löper till och med den 30 september 2014 med en 
uppsägningstid om nio månader och i övrigt på sedvanliga 
villkor.

Låneavtal
Just Search Ltd upptog i november 2009 ett lån om 20 
MSEK från Erik Penser Bankaktiebolag. Lånet har amor-
terats med 17,5 MSEK och uppgår till 2,5 MSEK. Lånet 
amorteras i enlighet med en betalningsplan med banken 
med 540 TSEK per månad. Som säkerhet för förpliktel-
serna gentemot Erik Penser Bankaktiebolag har Bolaget 
pantsatt 100 av 105 aktier i Just Search Ltd. Därtill har Åke 
Eriksson (styrelseledamot och största aktieägare i Bolaget) 
och Paul Yates (tidigare styrelseledamot i Bolaget) ingått 
personliga borgensåtaganden om 10 MSEK vardera som 
säkerhet för Just Search Ltds fullgörande av sina förpliktel-
ser gentemot banken (se nedan närståendetransaktioner).

Bolaget upptog i november 2012 ett lån om 15 MSEK 
samt en kontokredit om 10 MSEK, vilken disponeras av 
Bolagets dotterbolag enligt nytt kreditbeslut, från Swed-
bank AB (publ). Lånet amorteras med 1,25 MSEK per 

kvartal och har amorterats med 2,5 MSEK och uppgår 
till 12,5 MSEK. Kontokrediten utnyttjades i januari 2013 
av dotter bolagen Crystone Sverige AB och Getupdated 
Sverige AB. I juni 2013 ingick Bolaget och dotterbolagen 
Crystone Sverige AB och Getupdated Sverige AB ett 
låneavtal med Swedbank AB (publ) varigenom Bolaget 
upptog ett nytt lån om 10 MSEK och den ovan nämnda 
kontokrediten utökades med 15 MSEK, varav hela belop-
pet utnyttjades av Crystone Sverige AB och Getupdated 
Sverige AB om 5 MSEK vardera. Lånet har inte amorteras 
och uppgår således till 10 MSEK. Kontokrediten uppgår till 
totalt 15 MSEK, varav 10 MSEK avser Crystone Sverige AB 
och 5 MSEK avser Getupdated Sverige AB. Som säker-
het för Bolagets förpliktelser gentemot banken har Bolaget 
pantsatt samtliga aktier i dotterbolagen Crystone Sverige 
AB, Space2u Webhosting AB och Getupdated Sverige AB, 
samt 600 000 aktier i Wooshi Ltd, vilka har avyttrats, och 
en värdepappersdepå till ett värde av 70 000 GBP. Som 
säkerhet för Bolagets förpliktelser gentemot banken har 
därtill Urban Johansson (verkställande direktör och sty-
relseledamot i Bolaget) ingått ett obegränsat borgensåta-
gande (se nedan ”Närståendetransaktioner”). Lånet förfaller 
till betalning den 31 december 2013 och Bolaget avser att 
antingen förlänga eller till fullo amortera lånet.

Låneavtalet från november 2012 med Swedbank AB 
(publ), vilket justerades genom låneavtalet som ingicks i 
juni 2013, innehåller åtaganden som begränsar handlings-
utrymmet för Bolaget och påverkar Bolagets möjlighet att 
pantsätta tillgångar, att göra investeringar, att låna eller 
ställa borgen, att sälja eller på annat sätt överlåta tillgångar 
samt att fusionera eller konsolidera verksamhet med ett 
annat bolag. Därutöver innehåller låneavtalen finansiella 
åtaganden avseende EBITDA i förhållande till räntebetal-
ningar och avseende nettoskulden i förhållande till EBITDA, 
samt förpliktelser om förtida amorteringar vid nyemissioner.

Bolagets dotterbolag Servage AB (publ) upptog i juni 
2013 en kredit från Danske Bank A/S om 10 MSEK, vilken 
idag uppgår till 10 MSEK. Krediten har förlängts löpande 
och anses därför som långfristig. Som säkerhet för Ser-
vage AB (publ):s förpliktelser gentemot Danske Bank A/S 
har Bolaget ingått ett obegränsat borgensåtagande. 

Bolaget upptog i juni 2013 ett lån från AMFA Bank AB 
om 5 MSEK, vilket uppgår till 2,7 MSEK jämte upplu-
pen ränta (inklusive dröjsmålsränta) om 0,2 MSEK. Som 
säkerhet för lånet har bolaget Kaneteg Group AB pantsatt 
57 961 658 aktier i Bolaget (se nedan ”Närståendetransak-
tioner”). Lånet har förlängts och förfallodag är ej fastställd. 

Bolaget ingick i oktober 2012 ett låneavtal om 5 MSEK 
med Urban Johansson (verkställande direktör och styrel-
seledamot i Bolaget) vilket uppgår till 0,3 MSEK. Urban 
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Johansson har i avtal åtagit sig att inte kräva återbetalning 
av lånet förrän Bolagets lån från Swedbank AB har återbe-
talats. Ränta utgår med 8 procent. 

Försäkringar
Online Group innehar företagsförsäkring, avbrottsförsäk-
ring, ansvarsförsäkring inklusive produktansvar i Norden, 
rättsskydd, förmögenhetsbrott och tjänsteresor hos Trygg 
Hansa. Försäkringen omfattar Bolaget och de svenska 
dotterbolagen i koncernen. Online Groups styrelse be-
dömer att Bolaget har ett väl avpassat försäkringsskydd 
med hänsyn till verksamhetens art och de risker som finns 
förknippade med den.

Tvister och rättsliga processer
En före detta konsult har påkallat skiljeförfarande. Vid 
tidpunkten för offentliggörandet av detta Prospekt har sty-
relsen ännu inte hunnit ta ställning till den rättsliga grunden 
för påkallandet. Skiljeförfarandet kan komma medföra en 
tillfällig negativ inverkan på resultatet men det är styrelsens 
bedömning att skiljeförfarandet inte väsentligen kommer 
påverka Online Groups finansiella ställning eller lönsamhet. 
I övrigt har Online Group inte under de senaste tolv måna-
derna varit part i något rättsligt förfarande eller skiljeförfa-
rande (inklusive ännu icke avgjorda ärenden eller sådana 
som Bolaget är medveten om kan uppkomma) som har 
haft eller skulle kunna få betydande effekt på Online 
Groups finansiella ställning eller lönsamhet.

Transaktioner med närstående
Samtliga transaktioner med närstående har enligt styrel-
sens bedömning utförts på marknadsmässig grund om inte 
annat särskilt anges.

Online Group har inte lämnat lån, ställt garantier eller 
ingått borgensförbindelser till eller till förmån för någon 
styrelseledamot, ledande befattningshavare eller revisor i 
Koncernen.

Nedan redogörs för transaktioner med närstående som 
förekommit under de två senaste räkenskapsåren (2011–
2012) och under 2013 fram till dagen för offentliggörandet 
av detta Prospekt. 

Flertalet transaktioner har gjorts mellan Bolaget och 
Åke Eriksson (styrelseledamot och största aktieägare i 
Bolaget) eller av honom kontrollerade bolag. Åke Eriksson 
har lämnat lån till Bolaget, privat och genom sitt helägda 
bolag Vattenormen AB. Under 2012 lämnade Åke Eriksson 
ett lån om 15 MSEK till Bolaget. Skulden reglerades under 
2012 genom att lånet kvittades mot nyemitterade aktier i 
Bolaget.

Vid extra bolagsstämma i Bolaget den 26 oktober 2012 
beslutades att godkänna förvärv av aktierna i Crystone 
Sverige AB av 2013 Dream Ventures, då med firma 
Crystone Holding AB, vilket ägs till 48 procent av Åke 
Eriksson. Köpeskillingen erlades i form av 151 385 092 ny-
emitterade aktier i Bolaget, till ett beräknat värde om cirka 
50 MSEK, samt två villkorade tilläggsköpeskillingar om 10 
MSEK vardera, varav en tilläggsköpeskilling om 10 MSEK 
erlades genom en riktad nyemission av 416 667 aktier i 
Bolaget enligt beslut vid extra bolagsstämma den 27 juni 
2013. Vid tidpunkten för förvärvet ägde Crystone Sverige 
AB samtliga aktier i Domain Invest LLC, 60 procent av 
aktierna i Domain Tower samt cirka 18 procent av aktierna i 
Servage AB (publ). 

Crystone Sverige AB ägdes fram till förvärvet indirekt 
av Åke Eriksson till 48 procent. Innan förvärvet (hösten 
2012) köpte Bolaget driftstjänster, som till stor del erbjuds 
Bolagets slutkunder, från Crystone Sverige AB. Under 
räkenskapsåren 2012 och 2011 uppgick beloppen för köp 
av driftstjänster till 3,2 MSEK respektive 3,3 MSEK.

Åke Eriksson har ingått ett personligt borgensåtagande 
om 10 MSEK vardera som säkerhet för Just Search Ltd:s 
förpliktelser gentemot Erik Penser Bankaktiebolag (se ovan 
”Låneavtal”).

Urban Johansson (verkställande direktör och styrelse-
ledamot i Bolaget) har ingått ett obegränsat personligt 
borgensåtagande som säkerhet för Bolagets förpliktelser 
mot Swedbank AB (publ) (se ovan ”Låneavtal”). 

Mattias Kaneteg (Bolagets grundare) har genom bolaget 
Kaneteg Group AB ställt säkerhet i form av pantsättning 
av 57 961 658 aktier i Bolaget för Bolagets lån från AMFA 
Bank AB (se ovan ”Låneavtal”).

Bolaget leasar tre tjänstebilar från Åke Eriksson Bil AB 
(ägt till 100 procent av styrelseledamot Åke Eriksson) på 
marknadsmässiga villkor. Leasingkostnader hittills under 
2013 har uppgått till 108 KSEK. Under 2011 och 2012 har 
leasingkostnaderna uppgått till 166 KSEK respektive 144 
KSEK. Därtill har ett av Åke Eriksson ägt bolag har förvär-
vat en bil av Bolaget till marknadsmässigt pris.

Online Group köper konsulttjänster av Paul Cheetham 
(tidigare styrelseledamot i Bolaget) via bolaget Sedulo 
Accountants Ltd. Beloppen för köpta konsulttjänster 
har under 2013 uppgått till cirka 1,08 MSEK och under 
räkenskapsåren 2012 och 2011 uppgått till cirka 450 KSEK 
respektive cirka 1,37 MSEK.

Vidare köper Online Group konsultjänster av Anders 
Waltner (tidigare styrelseledamot i Bolaget) via Advokatfir-
ma DLA Nordic (där Anders Waltner är delägare). Beloppen 
för köpta konsulttjänster uppgick under räkenskapsåren 
2012 och 2011, till 300 KSEK respektive 300 KSEK.
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Bolaget ingick i oktober 2012 ett låneavtal om 5 MSEK 
med Urban Johansson (verkställande direktör och styrelse-
ledamot i Bolaget). Av lånet återstår 0,3 MSEK. Urban 
Johansson har i juni 2013 åtagit sig att inte kräva återbetal-
ning av lånet förrän Bolagets lån från Swedbank AB (publ) 
har återbetalats (se ovan ”Låneavtal”). Ränta utgår med 8 
procent. Bolaget har därtill en skuld till Urban Johansson 
om 328 tkr, vilken förfaller tre månader från anfordran.

I december 2011 avyttrades konsultverksamheten i Bola-
gets dotterbolag Cross Communication Holding AB:s dot-
terbolag Getupdated Hosting Solutions AB (då med firma 
The interactive circuit in Stockholm AB) till bolaget The 
interactive circuit in Stockholm AB (då med firma Goldcup 
7200 AB) ägt av dåvarande ledningen i Getupdated Hos-
ting Solutions AB. Köpeskilling om 8 MSEK erlades kontant 
genom två delbetalningar. I enlighet med förpliktelse enligt 
rörelseöverlåtelseavtalet ingick The interactive Circuit in 
Stockholm AB efter rörelseöverlåtelsen ett avtal avseende 
IT-tjänster som nu har övertagits av Crystone Sverige AB. 
Bolaget lämnade en obegränsad moderbolagsgaranti för 
Getupdated Hosting Solutions AB:s förpliktelser enligt 
avtalet. The interactive circuit in Stockholm AB:s ägare läm-
nade en obegränsad garanti avseende betalningen av den 
andra delen av köpeskillingen. 

Bolaget har även skulder till 2013 Dream Ventures 
Sweden AB och Vattenormen AB, till 48 respektive 100 
procent ägda av Åke Eriksson (styrelseledamot i Bolaget) 
om 0,28 MSEK respektive 63 TSEK. Lånen har efterställts 
och återbetalas således endast i den mån samtliga övriga 
skulder har återbetalts.

Förutom vad som nämnts ovan har ingen av styrelsele-
damöterna eller de ledande befattningshavarna haft någon 
direkt eller indirekt delaktighet i någon affärstransaktion 
som är eller var ovanlig till sin karaktär under nuvarande 
eller föregående räkenskapsår. Detta gäller även transak-
tioner under tidigare verksamhetsår som i något avseende 
kvarstår oreglerade. Revisorerna i Koncernen har inte varit 
delaktiga i någon affärstransaktion enligt ovan. Samman-
lagt har transaktioner med närstående uppgått till totalt 
cirka 13,1 MSEK under 2011, 95,1 MSEK under 2012 samt 
41,2 MSEK under 2013.

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier
Företrädesemissionen är fullt garanterad genom teck-
ningsförbindelser om cirka 30,6 MSEK, motsvarande 
cirka 46,8 procent av företrädesemissionen, och avtal om 
emissionsgaranti om cirka 35,0 MSEK, motsvarande cirka 
53,6 procent av företrädesemissionen. I tabellen nedan 
redovisas de parter som har lämnat teckningsförbindel-
ser och ingått avtal om emissionsgaranti med Bolaget 
avseende företrädesemissionen. Kontant provision utgår 
enligt garantiavtalen om 10 procent på garanterat belopp. 
Total garantiprovision uppgår till cirka 3,5 MSEK. Någon 
ersättning till de som har avgett teckningsförbindelser utgår 
ej. Teckningsförbindelserna och garantiavtalen ingicks i 
början av november 2013. Inga kontanta medel eller andra 
tillgångar har pantsatts och ingen annan säkerhet har 
tillhandahållits för att säkerställa åtagandena. 

Som framgår av tabellen nedan har teckningsförbin-
delser lämnats, och avtal om emissionsgaranti ingåtts, av 
såväl befintliga aktieägare som utomstående parter. 
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Namn Adress

Tecknings-
förbindelse 

(SEK)

Emissions-
garanti  

(SEK)

Totalt  
åtagande  

(SEK)

Procentuell 
andel av ny-
emissionen

Blibros AB Box 5352, 102 49 Stockholm 2 099 999 9 800 001 11 900 000 18,2%

Kaneteg Group AB nås via Bolagets adress 10 000 000 10 000 000 15,3%

LMK VenturesAB Stortorget 6, 222 23 Lund 9 000 000 9 000 000 13,8%

Åke Eriksson nås via Bolagets adress 7 000 000 7 000 000 10,7%

Alted AB Birger Jarlsgatan 2, 114 34 Stockholm 350 000 5 000 000 5 350 000 8,2%

Parkerhouse Investments Sweden AB Rimbogatan 8, 114 32 Stockholm 5 072 898 5 072 898 7,8%

Tibia Konsult AB Gustav Adolfs Torg 47, 211 39 Malmö 1 466 185 3 533 815 5 000 000 7,6%

Urban Johansson nås via Bolagets adress 3 000 000 3 000 000 4,6%

Qualcon AB Björkvallavägen 2 A,  
194 76 Upplands Väsby

2 030 000 2 030 000 3,1%

Göran Källebo Karlavägen 77, 114 49 Stockholm 2 030 000 2 030 000 3,1%

Sven Mattson Karlaplan 9 b, 114 60 Stockholm 350 000 1 650 000 2 000 000 3,1%

Mangold Fondkommission AB Box 55691, 102 15 Stockholm 1 000 000 1 000 000 1,5%

Ulti AB Floragatan 14, 114 31 Stockholm 1 000 000 1 000 000 1,5%

Manfred Aronsson Lusthusbacken 11, 167 65 Bromma 647 500 647 500 1,0%

Jan Dahlqvist nås via Bolagets adress 630 000 630 000 1,0%

Summa 30 616 582 35 043 816 65 660 398 100%
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Intressen och eventuella intressekonflikter 
relaterade till företrädesemissionen
Samtliga teckningsförbindelser avseende företrädesemis-
sionen har lämnats av befintliga aktieägare i Bolaget. Ingen 
ersättning utgår för dessa åtaganden. Därutöver har ett 
antal parter, varav vissa är befintliga aktieägare i Bolaget, 
utställt emissionsgarantier för vilka en ersättning om 10 
procent på garanterat belopp utgår. Utöver ovanstående 
parters intresse av att företrädesemissionen kan genom-
föras framgångsrikt, samt avseende emissionsgaranter att 
avtalad ersättning utbetalas, finns inga ekonomiska eller 
andra intressen i företrädesemissionen. 

Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare och 
Advokatfirman Delphi KB är legal rådgivare till Bolaget 
och har biträtt Bolaget i upprättandet av detta Prospekt. 
Mangold Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i 
anledning av företrädesemissionen. 

Stockholm Corporate Finance och Mangold Fondkom-
mission AB erhåller en på förhand avtalad ersättning för 
utförda tjänster i samband med företrädesemissionen och 
Advokatfirman Delphi KB erhåller löpande ersättning för ut-
förda tjänster. Därutöver har förutnämnda inga ekonomiska 
eller andra intressen i företrädesemissionen. 

Det bedöms inte föreligga några intressekonflikter mellan 
parterna som i enlighet med ovanstående har ekonomiska 
eller andra intressen i företrädesemissionen.   

Information från tredje part
Bolaget har inte kontrollerat siffror, marknadsdata eller an-
nan information som har använts av tredje part vid upprät-
tandet av information som använts i Prospektet. I de fall 
informationen har hämtats från tredje part ansvarar Bolaget 
således endast för att informationen har återgivits korrekt 
och sådan information bör läsas med detta i åtanke. Såvitt 
Bolaget känner till har inga uppgifter utelämnats på ett sätt 
som skulle göra informationen felaktig eller missvisande i 
förhållande till de ursprungliga källorna. Bolaget har emel-
lertid ej gjort någon oberoende verifiering av den informa-
tion som lämnats av tredje part, varför fullständigheten eller 
riktigheten i den information som presenteras i Prospektet 
inte kan garanteras. Ingen tredje part enligt ovan har, såvitt 
Bolaget känner till, väsentliga intressen i Bolaget. Viss fi-
nansiell information i Prospektet har avrundats, varför vissa 
tabeller ej summerar korrekt. Förutom när så uttryckligen 
anges har ingen information i Prospektet granskats eller 
reviderats av Bolagets revisor.

Finansiell och legal rådgivare samt 
emissionsinstitut
Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare och 
Advokatfirman Delphi KB är legal rådgivare till Bolaget i an-
ledning av Erbjudandet och har biträtt Bolaget vid upprät-
tandet av detta Prospekt. Då samtliga uppgifter i Prospek-
tet härrör från Bolaget friskriver sig Stockholm Corporate 
Finance och Advokatfirman Delphi KB från allt ansvar i 
förhållande till aktieägare i Bolaget och avseende andra 
direkta eller indirekta konsekvenser till följd av beslut om 
investering eller andra beslut som helt eller delvis grundas 
på uppgifterna i detta Prospekt. Mangold Fondkommission 
AB agerar emissionsinstitut i anledning av Erbjudandet.

Dokument tillgängliga för granskning
Följande handlingar kommer under Prospektets giltig-
hetstid att finnas tillgängliga på Bolagets webbsida 
(www.onlinegroup.com). Handlingarna kan även beställas 
från Bolaget via e-post till: ir@onlinegroup.com.

• Bolagsordning för Oniva Online Group Europe AB (publ)
• Årsredovisning och revisionsberättelser för räkenskaps-

åren 2011–2012 
• Delårsrapport för januari – september 2013
• Föreliggande Prospekt
• Finansinspektionens beslut avseende detta Prospekt

Handlingar införlivade genom hänvisning
Online Groups årsredovisningar för räkenskapsåren 
2011–2012 samt delårsrapport för perioden avslutad i 
september 2013 är i sin helhet införlivade i Prospektet 
genom hänvisning till nämnda handlingar, i enlighet med 
2 kap 20 § lagen (1991:980) om handel med finansiella 
instrument. Informationen i årsredovisningarna är således 
en del av Prospektet och skall läsas tillsammans med övrig 
information i Prospektet. Förutom Bolagets reviderade 
koncernredovisningar för räkenskapsåren 2011–2012 har 
ingen information i Prospektet granskats eller reviderats 
av Bolagets revisorer. Revisionsberättelserna finns intagna 
i årsredovisningarna för respektive år och innehåller inga 
anmärkningar. Ovan nämnda handlingar har ingivits till 
Finansinspektionen samt finns tillgängliga hos Bolaget och 
på Online Groups webbplats www.onlinegroup.com. 

Legala frågor och övrig information



62

Bolagsordning

§ 1 
Bolagets firma är Oniva Online Group Europe AB (publ). 

§ 2 
Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholms stad. 

§ 3 
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, marknadsfö-
ring och drifthållning av dataservrar samt därmed förenlig 
verksamhet. 

§ 4 
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 10 000 000 kronor och 
högst 40 000 000 kronor. 

§ 5 
Antalet aktier skall vara lägst 6 000 000 och högst 
24 000 000 stycken.

§ 6 
Styrelsen skall bestå av fyra till åtta ledamöter utan 
suppleanter. 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räken-
skaperna samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning skall utses ett registrerat revisionsbolag eller en 
eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

§ 7 
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i 
Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls 
tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse 
sker skall bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet 
upplysa om att kallelse skett. 

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare anmäla 
sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till 
stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän 
helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton 
och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. 
Bolagsstämma skall hållas i Stockholm. Aktieägare skall 
också anmäla antalet biträden till bolaget på det sätt som 
anges i föregående stycke. 

§ 8 
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till 
behandling. 
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
4. Godkännande av dagordning 
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen samman-

kallad 
7. Framläggande av årsredovisningen och revisions-

berättelsen samt koncernredovisningen och koncern-
revisionsberättelsen 

8. Beslut
a. Om fastställelse av resultaträkningen och balansräk-

ningen samt koncern-resultaträkningen och kon-
cernbalansräkningen 

b. Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust enligt den fastställda balansräkningen 

c. Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den 
verkställande direktören 

9. Fastställande av styrelse- och i förekommande fall revi-
sorsarvode

10. Val av styrelseledamöter samt i förekommande fall, 
revisionsbolag eller revisor och eventuella suppleanter 

11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktie-
bolagslagen eller bolagsordningen. 

§ 9
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 10 
Aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är 
införd i aktieboken och antecknad i avstämningsregister 
enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella 
instrument eller den som är antecknad på avstämnings-
konto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 sistnämnda lag, 
skall anses vara behörig att utöva de rättigheter som följer 
av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Övrig information 
Bolagets organisationsnummer är 556264-3022.

******

Denna bolagsordning antogs av årsstämma den 31 maj 
2013.
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Skattefrågor i Sverige

Nedan sammanfattas vissa skatteregler som kan komma 
att aktualiseras av förestående emission. Sammanfatt-
ningen är baserad på nu gällande svensk lagstiftning och 
vänder sig till aktieägare som är obegränsat skattskyldiga i 
Sverige om inte annat anges. 

Sammanfattningen är inte avsedd att vara uttömmande 
och omfattar inte situationer där aktierna innehas av 
handelsbolag eller som lagertillgång i näringsverksamhet. 
De särskilda reglerna om skattefri kapitalvinst (inklusive 
avdragsförbud vid kapitalförlust) och utdelning i bolags-
sektorn som kan bli tillämpliga då aktieägare innehar aktier 
eller teckningsrätter som anses vara näringsbetingade 
berörs endast översiktligt. Vidare behandlas inte de sär-
skilda regler som gäller för så kallade kvalificerade aktier 
i fåmansföretag. Särskilda skattekonsekvenser som inte 
är beskrivna kan uppkomma också för andra kategorier 
av aktieägare, såsom investmentföretag, investeringsfon-
der och personer som inte är obegränsat skattskyldiga i 
Sverige. Innehavare av aktier och teckningsrätter rekom-
menderas att inhämta råd från skatteexpertis avseende de 
skattekonsekvenser som kan uppkomma i varje enskilt fall, 
inklusive tillämpligheten och effekten av utländska regler 
och skatteavtal.

Beskattning vid avyttring av aktier
Fysiska personer
För fysiska personer och dödsbon beskattas kapitalinkom-
ster såsom utdelning och kapitalvinst vid avyttring av aktier 
i inkomstslaget kapital. Skattesatsen i inkomstslaget kapital 
är 30 procent.

Kapitalvinst respektive kapitalförlust vid avyttring av 
aktier och andra delägarrätter beräknas normalt som 
skillnaden mellan försäljningsersättningen, efter avdrag 
för eventuella försäljningsutgifter, och omkostnadsbelop-
pet (anskaffningsutgift). Omkostnadsbeloppet för samtliga 
aktier av samma slag och sort beräknas gemensamt med 
tillämpning av genomsnittsmetoden. BTA (dvs. betald teck-
nad aktie) anses därvid inte vara av samma slag och sort 
som de aktier vilka berättigat till företräde i emissionen. Vid 
försäljning av marknadsnoterade aktier får omkostnads-
beloppet alternativt bestämmas enligt schablonmetoden 
till 20 procent av försäljningsersättningen efter avdrag för 
försäljningsutgifter.

Kapitalförluster vid avyttring av marknadsnoterade aktier 
och teckningsrätter är fullt ut avdragsgilla mot skattepliktiga 
kapitalvinster samma år på andra marknadsnoterade aktier 
och delägarrätter utom andelar i sådana investeringsfonder 
som innehåller endast svenska fordringsrätter (räntefonder). 
Som huvudregel kan kapitalförlust som inte kan kvittas på 

detta sätt dras av med 70 procent mot övriga inkomster i 
inkomstslaget kapital. Uppkommer underskott i inkomst-
slaget kapital medges reduktion av skatten på inkomst av 
tjänst och näringsverksamhet samt mot statlig fastighets-
skatt och kommunal fastighetsavgift.

Skattereduktion medges med 30 procent av den del av 
underskottet som inte överstiger 100 000 SEK och med 
21 procent för underskott därutöver. Underskott kan inte 
sparas till ett senare beskattningsår.

Juridiska personer
Aktiebolag och andra juridiska personer beskattas normalt 
för alla inkomster, inklusive skattepliktiga kapitalvinster och 
utdelningar, i inkomstslaget näringsverksamhet med en 
skattesats om 22 procent. Beräkning av kapitalvinst res-
pektive kapitalförlust sker i huvudsak på samma sätt som 
för fysiska personer enligt vad som angivits ovan. Särskilda 
regler gäller för näringsbetingade aktier. För sådana aktier 
är kapitalvinster normalt skattefria och kapitalförluster inte 
avdragsgilla. Vidare är utdelning på sådana aktier skattefri. 

Marknadsnoterade aktier anses näringsbetingade bland 
annat om aktieinnehavet utgör en kapitaltillgång hos inves-
teraren och innehavet antingen uppgår till minst 10 procent 
av rösterna eller betingas av rörelse som bedrivs av ägar-
företaget eller annat, på visst sätt definierat, närstående 
företag. För att en kapitalvinst skall vara skattefri och en 
kapitalförlust inte avdragsgill avseende marknadsnoterade 
aktier förutsätts även att aktierna varit näringsbetingade 
hos innehavaren under en sammanhängande tid om minst 
ett år före avyttringen. För att en utdelning på marknads-
noterade aktier skall vara skattefri krävs att aktierna inte 
avyttras eller upphör vara näringsbetingade inom ett år från 
det att aktien blivit näringsbetingad. Avdrag för kapitalför-
luster på aktier, för vilka avdrag skall göras (dvs. där de 
särskilda reglerna för näringsbetingade innehav inte är till-
lämpliga), medges bara mot skattepliktiga kapitalvinster på 
aktier och andra delägarrätter. Sådana kapitalförluster kan 
även, om vissa villkor är uppfyllda, kvittas mot kapitalvin-
ster på aktier och delägarrätter i bolag inom samma kon-
cern, under förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger. 

Kapitalförlust som inte har kunnat utnyttjas ett visst 
beskattningsår, får sparas och dras av mot skattepliktiga 
kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter under efter-
följande beskattningsår utan begränsning i tiden.

Förmögenhetsbeskattning
Med verkan från och med den 1 januari 2007 har Sverige 
avskaffat förmögenhetsskatten.
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Utnyttjande och avyttring av teckningsrätter
För aktieägare som utnyttjar erhållna teckningsrätter för 
teckning av nya aktier sker inte någon beskattning. An-
skaffningsutgiften för en aktie utgörs av erlagt pris (emis-
sionskursen). 

Vid försäljning av aktier förvärvade genom utnyttjande 
av teckningsrätter skall aktieägarens omkostnadsbelopp 
för samtliga aktier av samma slag och sort sammanläggas 
och beräknas med tillämpning av genomsnittsmetoden. 
Om teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier 
köpts får erlagd likvid för dessa teckningsrätter läggas till 
vid beräkning av omkostnadsbeloppet för aktierna. En 
teckningsrätt som inte utnyttjas eller säljs utan förfaller 
anses avyttrad för noll (0) kronor.

Avyttring av erhållna teckningsrätter
Aktieägare som inte vill utnyttja sin företrädesrätt att delta 
i emissionen kan sälja sina teckningsrätter. För aktieägare 
som avyttrar erhållna teckningsrätter skall kapitalvinst tas 
upp till beskattning. Teckningsrätter som grundas på inne-
havet av aktier i Bolaget anses anskaffade för noll (0) kro-
nor. Schablonmetoden får inte användas för teckningsrätter 
som grundas på aktieinnehav. Hela försäljningsintäkten ef-
ter avdrag för utgifter för avyttringen skall således tas upp 
till beskattning. Anskaffningsutgiften för den ursprungliga 
aktien påverkas inte. För aktiebolag gäller att kapitalvinst 
är skattefri och kapitalförlust inte är avdragsgill om inne-
havaren av teckningsrätterna samtidigt innehar näringsbe-
tingade andelar i det företag som rätten hänför sig till och 
förvärvet grundas på detta innehav. För marknadsnoterade 
teckningsrätter gäller att sådan kapitalvinst är skattefri och 
kapitalförlust ej avdragsgill endast om teckningsrätterna 
eller de underliggande aktierna har innehafts under en 
sammanhängande tid om minst ett år före avyttringen.

Avyttring av köpta teckningsrätter
För den som köper eller på liknande sätt förvärvar teck-
ningsrätter i Bolaget på marknaden utgör vederlaget 
omkostnadsbeloppet för dessa. Utnyttjande av inköpta 
teckningsrätter för förvärv av nya aktier utlöser ingen 
beskattning. Teckningsrätternas omkostnadsbelopp skall i 
detta fall medräknas vid beräkning av omkostnadsbeloppet 
för förvärvade aktier. 

Omkostnadsbeloppet för teckningsrätterna beräknas en-
ligt genomsnittsmetoden. Schablonmetoden får användas 
vid beräkning av omkostnadsbelopp för marknadsnoterade 
teckningsrätter förvärvade på nu angivet sätt. En teck-
ningsrätt som inte utnyttjas eller säljs utan förfaller anses 
avyttrad för noll (0) kronor. För fysiska personer gäller att 
en kapitalförlust på marknadsnoterade teckningsrätter 

får kvittas fullt ut mot vinster på aktier samt andra mark-
nadsnoterade delägarrätter utom andelar i räntefonder. 
Om full kvittning inte kan ske är förlusten kvittningsgill till 
70 procent mot övriga kapitalinkomster. Om underskott 
uppkommer i inkomstslaget kapital medges reduktion av 
skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt 
mot statlig fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. 
För aktiebolag gäller att kapitalförluster på teckningsrätter 
är avdragsgilla mot kapitalvinster på aktier och andra delä-
garrätter. Sådana kapitalförluster kan även, om vissa villkor 
är uppfyllda, kvittas mot kapitalvinster på aktier och andra 
delägarrätter i bolag inom samma koncern, under förutsätt-
ning att koncernbidragsrätt föreligger. Reglerna avseende 
skattefria kapitalvinster och ej avdragsgilla kapitalförluster 
på aktiebaserade delägarrätter, som gäller för aktiebolag är 
endast tillämpliga om förvärvet av teckningsrätterna grun-
das på innehav av näringsbetingade andelar i det företag 
som rätterna hänför sig till. Teckningsrätter som förvärvas 
på annat sätt t.ex. genom köp torde därför inte omfattas av 
reglerna om näringsbetingade aktiebaserade delägarrätter.

Beskattning av utdelning
Utdelning på aktier är i allmänhet skattepliktig. Se dock 
ovan vad som anges under ”Juridiska personer” vad avser 
utdelning på näringsbetingade aktier i vissa fall. Fysiska 
personer och dödsbon beskattas normalt i inkomstslaget 
kapital med en skattesats om 30 procent. För fysiska per-
soner bosatta i Sverige innehålls preliminärskatt avseende 
utdelning av Euroclear eller, för förvaltarregistrerade inne-
hav, av förvaltaren. Bolaget ansvarar inte för att eventuell 
källskatt innehålls.

För aktiebolag beskattas utdelning i inkomstslaget 
näringsverksamhet med 22 procent. Om aktierna utgör 
näringsbetingade andelar gäller särskilda regler.

Aktieägare som är begränsat  
skattskyldiga i Sverige 
För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige 
utgår normalt svensk kupongskatt på all utdelning på aktier 
i svenska aktiebolag. Svensk kupongskatt utgår emellertid 
inte för utdelning till ett utländskt bolag om utdelningen 
hade varit skattefri såsom för näringsbetingade aktier 
hos ett svenskt företag (se ovan under rubriken ”Juridiska 
personer”). Vidare finns undantag för utdelning till ett ut-
ländskt bolag inom EU som innehar 10 procent eller mer av 
andelskapitalet i det utdelande bolaget och som uppfyller 
kraven i det s.k. moder-/dotterbolagsdirektivet. Kupong-
skattesatsen är 30 procent. Denna skattesats är dock i 
allmänhet reducerad genom skatteavtal som Sverige har 
med andra länder för undvikande av dubbelbeskattning. 

Skattefrågor i Sverige
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Flertalet av Sveriges skatteavtal möjliggör därvid nedsätt-
ning av den svenska skatten till avtalets skattesats direkt 
vid utbetalningstillfället om erforderliga uppgifter om den 
utdelningsberättigades hemvist föreligger. Avdraget för ku-
pongskatt verkställs normalt av Euroclear eller, beträffande 
förvaltarregistrerade innehav, av förvaltaren. I de fall där 30 
procent kupongskatt innehålls vid utbetalningstillfället till en 
person som har rätt att beskattas enligt en lägre skattesats 
eller kupongskatt annars innehållits med för högt belopp, 
kan återbetalning begäras hos Skatteverket före utgången 
av det femte kalenderåret efter utdelningstillfället.

Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige 
och som inte bedriver verksamhet från fast driftställe i 
Sverige beskattas normalt inte i Sverige för kapitalvinster 
vid avyttring av aktier och andra delägarrätter. Aktieägare 
kan dock bli föremål för beskattning i sin skatterättsliga 
hemvist. Enligt en särskild regel kan fysiska personer som 
är begränsat skattskyldiga i Sverige bli föremål för svensk 
beskattning vid avyttring av vissa värdepapper om de vid 
något tillfälle under det kalenderår då avyttringen sker eller 
vid något tillfälle under de tio närmast föregående kalen-
deråren varit bosatta i Sverige eller stadigvarande vistats 
här. Tillämpligheten av regeln är dock i flera fall begränsad 
genom skatteavtal mellan Sverige och andra länder för 
undvikande av dubbelbeskattning.

Skattefrågor i Sverige
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Online Group
Oniva Online Group Europe AB (publ)
Lindhagensgatan 126
112 51 Stockholm
Tel: 08-410 96 100
Fax: 08-661 70 50
www.onlinegroup.com

Finansiell rådgivare
Stockholm Corporate Finance
Birger Jarlsgatan 32 A
114 29 Stockholm
Besöksadress: Engelbrektsplan 1
www.stockholmcorp.se

Legala rådgivare
Advokatfirman Delphi KB
Regeringsgatan 30-32
111 84 Stockholm

Emissionsinstitut
Mangold Fondkommission AB
Box 55691
102 15 Stockholm
Besöksadress: Engelbrektsplan 2
Tel: 08-503 015 80
Tel: 08-503 015 51
Email: emissioner@mangold.se

Kontoförande institut
Euroclear Sweden AB
Box 7822
103 97 Stockholm
Tel: +46 8-402 90 00
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