
Inbjudan till teckning av aktier i 
Hövding Sverige AB (publ) 

Hänvisning till Prospekt
Alla investeringar i värdepapper är förenade med risktagande. I Prospektet för Hövding 
Sverige AB (publ) (”Hövding” eller ”Bolaget”) finns en beskrivning av potentiella risker 
som är förknippade med Bolagets verksamhet och dess värdepapper. Innan ett invest-
eringsbeslut fattas bör dessa risker, tillsammans med övrig information i det kompletta 
Prospektet genomläsas. Prospektet offentliggörs den 20 maj 2016 och finns därefter 
tillgängligt för  nedladdning på  Hövdings (www.hovding.se), Västra Hamnen Corporate 
Finance (www.vhcorp.se) samt Finansinspektionens (www.fi.se) respektive hemsidor.  



VD har ordet

Det råder ingen tvekan om att vi fortsätter vår starka för-
säljningstillväxt. Totalt skyddar nu ca 25,000 Hövdingar 
cyklister på ett överlägset sätt. Hövdings marknadsrelevans 
är bekräftad och airbags för cyklister kommer vara lika själv-
klart som airbags i bilar i framtiden. Det är den utvecklingen 
Hövding leder och fortsatt kommer leda.

Varför välja Hövding?

Cykelsegmentet, värd cirka EUR 36 miljarder, utgör idag det 
enskilt största segmentet på den globala sportmarknaden som 
har ett värde på cirka EUR 285 miljarder. Bara på den europe-
iska marknaden finns det uppskattningsvis 150 miljoner cyklis-
ter varav idag bara 20% använder hjälm. Detta ska vi ändra 
på, Hövding ska bli den nya standarden för huvudskydd. När 
försäkringsbolaget Folksam under 2015 gjorde ytterligare ett 
stötupptagningstest, bekräftades återigen Hövding ha hela 3 
gånger bättre stötupptagningsförmåga än den i övrigt bästa 
hjälmen. Vid en islagshastighet av 25 km/h innebär det att  
risken för en allvarlig huvudskada med en genomsnittlig tradi-
tionell hjälm är så hög som 90 procent. Med Hövding reduceras 
den risken till 2 procent.

Nå ut till marknaden

Hövding finns idag totalt i 565 butiker i Europa och Japan och 
skyddar 25,000 cyklister. Men vi är inte nöjda här, vi vill nå ut 
till alla cyklister runt om i världen och få dem att förstå att 
det finns ett överlägset sätt de kan skydda sig om olyckan är 
framme. 

Första sex månaderna innevarande räkenskapsåret såldes 
drygt 7 740 Hövdingar, en ökning med 186% jämfört med mot-
svarande period för ett år sedan. Framöver ser vi möjlighet till 
en fortsatt stark tillväxt i såväl Sverige och Danmark som på 
övriga marknader genom att utöka våra marknadsförings- och 
försäljningsinsatser ytterligare för att tillvarata det momentum 
som finns för vår produkt.

Vi har haft en stark försäljningsutveckling i de 145 butiker 
på den svenska och danska marknaden. Marknaderna är långt 
ifrån mättade och redan under 2016 räknar vi med ytterligare 
expansion. Internationellt har ett grundarbete gjorts för att 
etablera Hövding. Bland annat i Tyskland finns Hövding i 233 
butiker, men ytterligare satsningar kommer nu att göras för att 
ytterligare öka kännedomen om produkten. 

Ökad kontroll 

Produktionen har under våren flyttats från Portugal till Nihon 
Plasts fabrik i Kina. Ett stort arbete har lagts ner av Nihon Plast 
för att i grunden förstå Hövdings produkt. Deras engagemang 
i Hövding är tydligt och de arbetar kvalitativt och långsiktigt 
med bibehållen hög kvalité mot att sänka tillverkningskost-
naderna. Produktionen är sedan i vår påbörjad i deras fabrik 
i Zhong Shen i Kina. Uppdateringar påbörjas nu genom ett 
stegvist arbete med produktdesignen för att förenkla, och för-
bättra, de interna delarna av produkten. En gradvis utveckling 

bedöms öka kontrollen över slutprodukten och därmed i bety-
dande grad minska risken i utvecklingsarbetet, aspekter som 
kommer ge resultat över tid.

Framtiden

Utvecklingen i Sverige, Tyskland, Danmark, Frankrike och  
England har skett med stark tillväxt, helt i linje med vår satta 
strategi kring dessa fem nyckelmarknaderna. Efter att vi test-
sålt Hövding på sportkedjan Intersport med framgång ser vi 
vidare möjlighet att fånga en ännu större marknadsandel med 
hjälp av stora återförsäljare som kan göra Hövding tillgängligt 
för en bredare marknad på affärsstråk och gallerior.

Hövding erbjuder idag ett överlägset skydd mot huvud-
skador jämfört med konkurrerande skydd på marknaden. 
Detta vill vi nu ta vara på och accelerera vår marknadssatsning 
genom att ta in nytt kapital via en företrädesemission. Vidare  
bedömer vi att genom en fortsatt genomsnittlig fördubbling 
av den årliga försäljningen, kunna nå vår målsättning med en 
omsättning överstigande 250 MSEK år 2020 och en rörelse-
marginal på 20 procent. 

Till dags datum har Hövding skyddat cyklister i 639 olyckor 
runt om i Europa. 

Det sporrar oss på Hövding att nå ut till ännu fler cyklister så 
snabbt som möjligt.

Fredrik Carling, VD Hövding
2016-05-20 Malmö



SAMMANFATTNING AV VILLKOREN

Teckningskurs 15 SEK

Erbjudandets storlek 41,8 MSEK

Teckningsperiod 23 maj - 8 juni 2016

Handel med teckningsrätter 23 maj - 3 juni 2016

Handel med BTA 23 maj 2016 tills dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket

Handelsplats Nasdaq First North

Sista dagen med rätt att delta i emissionen 17 maj 2016

Tecknings- och garantiåtaganden Bolaget har erhållit teckningsåtaganden och teckningsavsikter från befintliga 
aktieägare, om 13,3 MSEK. Utöver detta har befintliga och externa investe-
rare åtagit sig att teckna aktier till ett belopp om sammanlagt 28,5 MSEK i 
företrädesemissionen. Sammantaget omfattas emissionen därmed till 100%, 
motsvarande 41,8 MSEK, av teckningsåtaganden, teckningsavsikter och  
garantiåtaganden.

Anmälan Teckningssedel finns att ladda ned på Västra Hamnen  Corporate Finance 
(www.vhcorp.se),  Hövdings (www.hovding.se) och Aktieinvest (www.aktie-
invest.se) respektive hemsidor. 

BAKGRUND OCH MOTIV

Första sex månaderna räkenskapsåret 2015/2016 såldes drygt 
7 740 Hövdingar, en ökning med 186% jämfört med mot-
svarande period för ett år sedan. Framförallt i Sverige och 
Danmark, de marknader där Hövding har funnits längst, har 
efterfrågan varit stark och ökade med 363%. Internationellt 
har försäljningen drygt fördubblats under samma period. En 
del av försäljningen sker via distributörer, vars lagernivåer, i 
betydande grad, kan påverka Hövdings försäljning i enskilda 
kvartal. Försäljningstillväxten har dock medfört högre inves-
teringskostnader för butiksexpansion, samtidigt som produk-
tionskostnaden inte sjunkit i den takt som förutspåddes när 
Hövding introducerades på Nasdaq First North i juni 2015.

Styrelse och ledning i Hövding ser möjlighet till fortsatt 
stark tillväxt såväl i Sverige och Danmark som på övriga mark-
nader. Här avser Hövding att utöka marknadsförings- och för-
säljningsinsatser för att tillvarata det momentum som finns för 
bolagets produkt. En fortsatt stark butiksexpansion förväntas 
också de kommande åren. På övriga nyckelmarknaden avser 
Hövding att avsätta mer resurser på PR och produktkänne-
domstärkande marknadsföring för stödja Hövdings distribu-
törers försäljning av produkten.

Samarbetet med Nihon Plast, som påbörjades sommaren 

Transaktionen

24/5 Malmö - Aktiedagen

Plats och tid: Casino Cosmopol, Slottsgatan 33, 10.15 – 10.45
Arrangör: Aktiespararna

Anmälan: Via webformulär på www.aktiespararna.se 

Roadshow

2015, har utvecklats väl. Produktionen har under våren flyttats 
från Portugal till Nihon Plasts fabrik i Kina. Ett stort arbete har 
lagts ner av Nihon Plast för att i grunden förstå Hövdings pro-
dukt och säkerställa bibehållen kvalitét i produktionen. Efter 
genomförd flytt kommer Hövding tillsammans med Nihon 
Plast fokusera på en gemensam plan för vidareutveckling av 
produkten. Redan klart är att vidareutvecklingen snarare bör 
ske gradvis komponent för komponent än, som tidigare plane-
rats, fokuserat mot en totalt omarbetad version av produkten. 
En gradvis utveckling bedöms öka kontrollen över slutproduk-
ten och därmed i betydande grad minska risken i utvecklingsar-
betet. Kostnadsreduceringar förväntas ske kontinuerligt i takt 
med högre volymer och att enskilda komponenter utvecklas 
och optimeras. 

Genom företrädesemissionen bedöms den starka tillväxt-
takten fortsätta och målsättningen att nå en omsättning över-
stigande 250 MSEK år 2020, med en rörelsemarginal på 20 pro-
cent, genom att fortsätta att i genomsnitt dubbla försäljningen 
årligen de kommande åren, behålls därmed.  

I syfte att säkerställa resurser för fortsatt tillväxt samt för-
stärka bolagets finansiella ställning, har styrelsen i Hövding där-
för beslutat att genomföra föreliggande företrädesemission.



Hövding Sverige AB (publ) utvecklar, marknadsför och säljer 
”Hövding”, en airbag för cyklister. Hövding säljs idag i närmare 
565 butiker i Europa och Japan samt genom hovding.com. Orga-
nisationen bestod per 2016-02-29 av 19 anställda. 

PRODUKTEN

Utvecklingen av Hövding har föregåtts av ett intensivt forsk-
ningsarbete som pågått sedan 2005. Under åren har företaget 
upparbetat en unik expertis inom airbaghjälmteknologi. Tusen-
tals cykelolyckor har iscensatts och jämförts med hundratals  
timmar av normal cykling med Hövding.

Den patenterade airbagen blåses vid en olycka upp på en tion-
dels sekund (0,1 sekund) och är fullt uppblåst innan cyklisten slår 
i huvudet. Hövding skyddar stora delar av huvudet, men lämnar 
samtidigt synfältet fritt. Påslagen registrerar Hövding cyklistens 
rörelser 200 gånger per sekund och vid en olycka detekteras 
cyklistens onormala rörelse och airbagen blåser upp. Med normal 

cykling menas, utöver själva cyklingen, alla typer av situationer 
och rörelser som normalt sker i samband med cykling, t.ex. att gå 
i trappor, plocka upp nycklar från marken etc.

Hövding kontrollerar tillverkningskedjan och har kontrakte-
rad relation till de viktigaste underleverantörerna. Nihon Plast, 
Hövdings produktionspartner, tillverkar och kvalitetssäkrar varje 
enskild produkt innan den skeppas till Europa.

Under 2012 genomförde Folksam1 ett test av 13 cykelhjälmar 
på den svenska marknaden. Hövding uppvisade mer än tre gånger 
bättre stötupptagningsförmåga än övriga cykelhjälmar i urvalet. 
I maj 2015 genomförde Folksam2 ytterligare ett test där tidigare 
resultatet bekräftades. Utöver stötupptagningsförmågan, upp-
mättes även hjälmarnas förmåga att skydda mot rotationsvåld. 
Folksam konkluderade, återigen, att Hövding fick bäst testresultat.

1 Folksam, 2012, Nytt test visar: Stora brister bland de populäraste cykelhjälmarna

2 Folksam, 2015, Fem klara vinnare i Folksams test av cykelhjälmar
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SENSORER
Påslagen registrerar Hövding cyklistens rörelser 
200 gånger per sekund. Vid en olycka detekteras 
cyklistens onormala rörelse och airbagen blåser upp.

BÄTTRE STÖTUPPTAGNING
Airbagteknologin skyddar huvudet mer 
effektivt. Jämfört med vanliga cykelhjälmar 
erbjuder Hövding världens i särklass bästa stöt
upptagningsförmåga.

AIRBAGSYSTEM
Den patenterade airbagen blåses vid en olycka 
upp på en tiondels sekund (0,1 sekund) och är 
fullt uppblåst innan cyklisten slår i huvudet.

SKYDDAR STÖRRE DELAR AV HUVUDET
Airbagen är utformad som en huva och skyddar 
mycket större delar av huvud, nacke, hals och 
ansikte än vanliga cykelhjälmar, men lämnar 
samtidigt synfältet fritt.

ON/OFF
Hövding slås på med hjälp av en on/offknapp 
på dragkedjans kläpp. En ljud och ljussignal 
bekräftar att Hövding är påslagen.

SÄKER VID FLERA TRÄFFAR
Airbagen behåller ett konstant tryck genom hela 
olyckan och klarar därför flera huvudislag under 
samma olycka.
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I försäkringsbolaget Folksams test av 13 cykel
hjälmar på den svenska marknaden från 2012 
uppvisade Hövding mer än tre gånger bättre  
stötupptagningsförmåga än alla andra  hjälmar. 
Ju lägre värde, desto bättre är hjälmens 
förmåga att skydda huvudet i en olycka.

För att få CEmärkning krävs att en cykelhjälm 
dämpar accelerationskraften vid ett huvud
islag ner till 250 g. Det tolererade maxvärdet är 
alarmerande högt och ligger klart över skade
genererande våldsnivåer. Det innebär att en 
hjälm som klarar dagens lagkrav på 250 g  
ändå kan ge allvarliga – till och med dödliga – 
huvudskador vid en cykelolycka.

Om kravet hade satts utifrån Hövdings skydds
nivå skulle alla andra hjälmar bli underkända.

A

CB

SENSORER
Påslagen registrerar Hövding cyklistens rörelser 
200 gånger per sekund. Vid en olycka detekteras 
cyklistens onormala rörelse och airbagen blåser upp.

BÄTTRE STÖTUPPTAGNING
Airbagteknologin skyddar huvudet mer 
effektivt. Jämfört med vanliga cykelhjälmar 
erbjuder Hövding världens i särklass bästa stöt
upptagningsförmåga.

AIRBAGSYSTEM
Den patenterade airbagen blåses vid en olycka 
upp på en tiondels sekund (0,1 sekund) och är 
fullt uppblåst innan cyklisten slår i huvudet.

SKYDDAR STÖRRE DELAR AV HUVUDET
Airbagen är utformad som en huva och skyddar 
mycket större delar av huvud, nacke, hals och 
ansikte än vanliga cykelhjälmar, men lämnar 
samtidigt synfältet fritt.

ON/OFF
Hövding slås på med hjälp av en on/offknapp 
på dragkedjans kläpp. En ljud och ljussignal 
bekräftar att Hövding är påslagen.

SÄKER VID FLERA TRÄFFAR
Airbagen behåller ett konstant tryck genom hela 
olyckan och klarar därför flera huvudislag under 
samma olycka.

BA C

SÅ FUNKAR HÖVDING

DÄRFÖR ÄR HÖVDING SÄKRARE

FOLKSAMS 
CYKELHJÄLMSTEST 2012
SLAGPROV, 25 KM/H 
ACCELERATION (G)

BELL SOLAR

SKATEBOARDHJÄLM
BILTEMA

BELL FACTION

PROWELL HURRICANE

POC TRABEC RACE MIPS

BILTEMA FM 170/2904

ETTO ZERO

HÖVDING

LIMAR X-URBAN X-GEN

SJÖSALA CLASSIC

EXTREME LYNX

LIMAR 525
GIRO RIFT

241

275

294

265

227

214

196

65

242
252

233

215
220

300

250

200

150

100

50

0

2

1

hovding.com

I försäkringsbolaget Folksams test av 13 cykel
hjälmar på den svenska marknaden från 2012 
uppvisade Hövding mer än tre gånger bättre  
stötupptagningsförmåga än alla andra  hjälmar. 
Ju lägre värde, desto bättre är hjälmens 
förmåga att skydda huvudet i en olycka.

För att få CEmärkning krävs att en cykelhjälm 
dämpar accelerationskraften vid ett huvud
islag ner till 250 g. Det tolererade maxvärdet är 
alarmerande högt och ligger klart över skade
genererande våldsnivåer. Det innebär att en 
hjälm som klarar dagens lagkrav på 250 g  
ändå kan ge allvarliga – till och med dödliga – 
huvudskador vid en cykelolycka.

Om kravet hade satts utifrån Hövdings skydds
nivå skulle alla andra hjälmar bli underkända.

Så fungerar Hövding

Hövding

Testresultat från Folksams test 2012 av CE-märkta cykelhjälmar
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AIRBAGSYSTEM
Den patenterade airbagen blåses vid en olycka 
upp på en tiondels sekund (0,1 sekund) och är 
fullt uppblåst innan cyklisten slår i huvudet.

SKYDDAR STÖRRE DELAR AV HUVUDET
Airbagen är utformad som en huva och skyddar 
mycket större delar av huvud, nacke, hals och 
ansikte än vanliga cykelhjälmar, men lämnar 
samtidigt synfältet fritt.

ON/OFF
Hövding slås på med hjälp av en on/offknapp 
på dragkedjans kläpp. En ljud och ljussignal 
bekräftar att Hövding är påslagen.

SÄKER VID FLERA TRÄFFAR
Airbagen behåller ett konstant tryck genom hela 
olyckan och klarar därför flera huvudislag under 
samma olycka.

BA C

SÅ FUNKAR HÖVDING

DÄRFÖR ÄR HÖVDING SÄKRARE
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I försäkringsbolaget Folksams test av 13 cykel
hjälmar på den svenska marknaden från 2012 
uppvisade Hövding mer än tre gånger bättre  
stötupptagningsförmåga än alla andra  hjälmar. 
Ju lägre värde, desto bättre är hjälmens 
förmåga att skydda huvudet i en olycka.

För att få CEmärkning krävs att en cykelhjälm 
dämpar accelerationskraften vid ett huvud
islag ner till 250 g. Det tolererade maxvärdet är 
alarmerande högt och ligger klart över skade
genererande våldsnivåer. Det innebär att en 
hjälm som klarar dagens lagkrav på 250 g  
ändå kan ge allvarliga – till och med dödliga – 
huvudskador vid en cykelolycka.

Om kravet hade satts utifrån Hövdings skydds
nivå skulle alla andra hjälmar bli underkända.

Rotationsvåldets påverkan på hjärnan

BÄST  
I TEST!



Försäljningen av cykelhjälmar ingår i underkategorin ”Cykel-
relaterade produkter (exkl. cyklar, skor och kläder)” vilken 
uppgick till 10,3 miljarder EUR under 2014, motsvarande 3,6 
procent av den globala marknaden för ”Cyklar och cykelrela-
terade produkter”. Utöver cykelhjälmar ingår även reparations-
tjänster, uthyrning, komponenter, barnstolar, lås, pumpar samt 
lampor.1 Styrelsens bedömning är att den globala försäljningen 
av cykelhjälmar uppgår till cirka 25 miljoner enheter varje år.  

Trender och drivkrafter

Hövding anser att följande grundläggande trender kommer att 
bidra till stabil tillväxt för cykelmarknaden samt bidra till ett 
ökat cykelhjälmsanvändande i allmänhet. 

Ökad hjälmanvändning
På den svenska marknaden har andelen vuxna vardagscyklister 
som använder hjälm ökat med 106 procent, från 16 till 33 pro-
cent, under åren 2005 - 2015.2 I Stockholm beräknas upp till 70 
procent av vuxna vardagscyklister vara hjälmbärande. Trenden 
mot ett ökat hjälmanvändande kan ses över flera marknader 
Europa. 

Ökad olycksrisk för cyklister och gångtrafikanter
Global data från WHO visar att 27 procent av de totalt 1,2 mil-
joner personer som dog i trafiken 2010 var oskyddade gångtra-
fikanter och cyklister. I Europa isolerat uppgår andelen till 28 
procent.3 Antalet cyklister och gångtrafikanter som omkom-
mer i trafiken har ökat med mer än 60 procent från 1990 till 
2010.4 

Ökad försäljning av elcyklar
Etableringen av elcykeln är en bidragande faktor till att cykeln 
blir allt viktigare som transportmedel. Under 2014 såldes 31,7 
miljoner elcyklar globalt, betydande majoritet av försäljning 
skedde i Kina. Denna siffra förväntas öka till 40,3 miljoner till 
2023. Kina står idag för cirka 90 procent av världsmarknaden 
med uppskattningsvis 170 miljoner elcyklar i landet. 

1 NPD Group (2014)

2 VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut,  Cykelhjälmsanvändning i 
Sverige 1988–2015 (2016)

3 WHO, Road Safety Status Report (2013)

4 WHO, Global Burden of Disease Project (2012) 
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Utveckling hjälmanvändning Sverige, 2005 - 2015

Hjälmanvändningen för vuxna längs 
cykelstråk samt till och från arbete har 
konsekvent ökat år för år. År 2020 är 
målsättningen att hjälmanvändningen 
ska uppgå till 70 procent.

Källa: VTI, Statens väg- och transportfor-
skningsinstitut,  Cykelhjälmsanvändning 
i Sverige 1988–2015 (2016)

Vuxna 16+, allmänna cykelstråk

Vuxna 16+, arbetsplats

Marknad

Den europeiska marknaden för elcyklar är betydligt mindre, 
men förväntas ha en betydligt högre tillväxttakt. I Västeuropa 
såldes cirka 1,2 miljoner elcyklar under 2015 vilket förväntas 
växa till cirka 3,3 miljoner år 2023.5

Stabil försäljningsnivå av cyklar
Inom EU minskar fordonsförsäljningen över tid medan försälj-
ningsnivån av cyklar är relativt stabil. Bilförsäljningen har mins-
kat med cirka 20 procent mellan 2005 - 2014 medan antalet 
sålda cyklar varit relativt konstant runt 20 miljoner enheter 
årligen under samma tidsperiod.6 

Politiska initiativ för ökad cyklism och hjälmanvändande
Värdet av cyklism uppskattas uppgå till över 200 miljarder EUR 
årligen bara inom EU.7 Kalkylen bygger på att 34 miljoner EU-
medborgare använder cykeln som primärt transportmedel. 
Drygt 110 miljarder EUR är hänförliga till positiva hälsoeffekter. 

Samhällsekonomiska incitament tillsammans behovet av 
yteffektiva och gröna alternativ har lett till diverse politiska 
initiativ för att uppmuntra cykeln som transportmedel i stä-
derna. Till exempel uppgick det totala antalet städer som 
erbjuder cykeluthyrningsprogram 2014, så kallade ”Bike-sha-
ring-systems”, till 712 städer och antalet cyklar i systemet upp-
gick till mer än 800 000 cyklar. 

Konkurrenter

Marknaden för traditionella cykelhjälmar kännetecknas av 
relativt låga inträdesbarriärer och hög konkurrens. Det finns 
flera dussintals tillverkare, allt från små regionala nisch-varu-
märken till stora tillverkare av cykel/sportartiklar och annan 
skyddsutrustning. Förutom de traditionella varumärkena inom 
cykelsport samt marknadsledande BRG Sport (Bell / Giro) i 
USA, är många av de större aktörerna på marknaden tillverkare 
av skyddsutrustning inom sport och friluftsliv i allmänhet. De 
tillverkar och säljer produkter för både cyklister och utövare av 
andra utomhusaktiviteter.

5 Navigant Reasearch, Electric Bicycle (2014)

6 European Market Statistics, Pocketbook 2015/2016 (icct)

7 ECF, Bigger than Denmark: Economic benefits of cycling in the EU-27 
(2013)
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Hövding såldes inledningsvis i begränsat omfång med fokus på 
design- och moderelaterade återförsäljare såsom Designtorget 
med flera utöver webbutiken på hovding.com. Idag drivs den 
fysiska försäljningen till cirka 90 procent genom cykeloriente-
rade butiker. Hövding har upprättat ramavtal med Intersport 
och Team Sportia. Dessa kompletteras av designorienterade 
butiker samt Hövdings egen webbutik.

25 000 Hövdingar har sålts sedan lanseringen under räken-
skapsår 2011/2012. Hövding lanserades initialt på den svenska 
marknaden där man, vid utgången av senaste rapportperioden, 
totalt sålt cirka 10 500 stycken. 

Bland övriga länder har flest Hövdingar sålts på den tyska 
marknaden, hittills cirka 8 000 hjälmar. Tyskland följs av 
Danmark  och Storbritannien. 

I samband med att Hövding 2.0 lanserades påbörjades även 
försäljningen av extra skal och sedan dess har det sålts cirka  
5 000 skal.

Följande försäljningsmodeller används med olika grad av 
konsumentrelation.

Försäljning via distributörer
Fysisk försäljning utanför Sverige och Danmark genomförs 
via distributörer. Nationella distributörer med en etablerad 

position i respektive marknad ansvarar för lagerhållning, för-
säljning och marknadsföring. Hövding har idag 9 distributörs-
partners internationellt. All återförsäljarservice och slutkund-
relation hanterar respektive distributör.

Webbförsäljning
Via hemsidan hövding.com/se/de sköts onlineförsäljningen till 
samtliga europeiska länder. Med undantag för Tyskland, där 
Hövdings distributör även sköter webbförsäljningen, köps pro-
dukten direkt av konsument från Hövding och skeppas inom 
1-2 arbetsdagar till kunden. All slutkundrelation hanteras via 
Hövdings kundservice i Malmö.

Försäljning via återförsäljare
På marknaderna i Sverige och Danmark hanterar  Hövding all 
kontakt med butikerna. Resande säljare (2st) tillsammans med 
kundservice uppsöker, säljer in och supporterar löpande de 
cirka 135 butikerna i de två länderna.

Övrigt
En fjärde kanal, B2B, är under uppbyggnad som adresserar 
det ökande intresset från företag att köpa Hövding till sina 
anställda och till sina kunder.

Siffrorna visar Hövdings försäljning 
till distributörer, återförsäljare och via 
webben. Stora inköp av distributörer, 
exempelvis i samband med lansering på 
nya marknader, kan skapa tillfälliga 
försäljningsökningar.

Avser perioden september -  februari (H1) för räkenskapsåret

Antalet sålda Hövdingar - geografisk uppdelning

Avser perioden mars - augusti (H2) för räkenskapsåret

Försäljning



Resultaträkning

  september - februari       helår

(belopp i KSEK) 2015/2016 2014/2015 2014/2015 2013/2014 2012/2013

Nettoomsättning 11 350 4 037 13 856 6 510 4 215

Övriga rörelseintäkter 288 5 196 5 349 12 566 8 688

Summa rörelsens intäkter 11 638 9 233 19 205 19 076 12 903

Råvaror och förnödenheter -12 690 -4 463 -12 833 -6 544 -4 367

Personalkostnader -9 106 -12 101 -20 617 -17 113 -14 140

Övriga rörelsekostnader -7 593 -7 838 -16 738 -13 978 -9 591

Av-/nedskrivningar av materiella och immateriella 
tillgångar

-4 656 -2 123 -6 711 -7 578 -7 574

Summa rörelsens kostnader -34 045 -26 525 -56 899 -45 213 -35 672

Rörelseresultat -22 407 -17 292 -37 694 -26 137 -22 769

Räntenetto 43 -58 -369 94 92

Resultat före skatt -22 364 -17 350 -38 063 -26 043 -22 677

Skatt på periodens resultat - - - - -

Periodens resultat -22 364 -17 350 -38 063 -26 043 -22 677

Balansräkning

(belopp i KSEK) 2016-02-29 2015-02-28 2015-08-31 2014-08-31 2013-08-31

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 18 860 27 299 23 051 24 024 18 572

Finansiella anläggningstillgångar 52 52 52 - -

Materiella anläggningstillgångar 418 812 646 625 734

Summa anläggningstillgångar 19 330 28 163 23 749 24 649 19 306

Omsättningstillgångar 15 810 7 366 11 903 5 131 8 266

Kassa och Bank 14 354 9 793 35 011 16 701 13 823

Summa Tillgångar 49 494 45 322 70 663 46 481 41 395

Eget kapital och Skulder

Eget kapital 37 819 25 787 60 036 42 835 38 618

Avsättningar 4 492 527 943 - -

Långfristiga skulder - - - 302 302

Kortfristiga skulder 7 183 19 008 9 684 3 344 2 475

Summa Eget kapital och Skulder 49 494 45 322 70 663 46 481 41 395

KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN

För perioden september - februari 2016 uppgick nettoomsätt-
ningen till 11,3 MSEK, vilket var en ökning med 181 procent i 
jämförelse med motsvarande period året innan. Antalet sålda 
hjälmar ökade med 186 procent och uppgick till 7 743 stycken 
för perioden.

Bruttoresultatet uppgick till -1,3 MSEK, motsvarande en 
bruttomarginal om -12 procent. Resultatet påverkades negativt 
av en avsättning till reserv för framtida garantikostnader om 
3,5 MSEK. Denna period har 2,6 MSEK utöver normal avsätt-
ning skett. Bolagets faktiska garantikostnader under hösten har 
ökat och efter en utredning har orsaken till detta åtgärdats i 
produktionen. Avsättningen beräknas täcka hela garantiperio-
den för de sålda enheterna. Undantar man denna externa reser-
vering så uppgår bruttomarginalen till 10,9 procent. 

Rörelseresultatet för perioden uppgick till -22,4 MSEK och 
påverkades negativ av bruttomarginalen och kostnader för 
personal, övriga externa kostnader samt avskrivningar.

Personalkostnaderna uppgick till 9,1 MSEK, en minskning 
med cirka 25 procent från föregående år. Förklaringen till 
detta är dels en reservering för avgångskostnader som gjor-
des föregående år samt minskat antal anställda under samma 
period. Övriga externa kostnader uppgick under perioden till 
7,5 MSEK, en minskning med cirka 3 procent.

Bolaget har beviljats stöd för fortsatt forskning och 
utveckling av konceptet ”Airbag för urbana cyklister”. Stödet 
kommer från EU H2020 och är på totalt 1,37 MEUR. Hittills 
har 482 KEUR utbetalats.

Finansiell information
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